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SURAT EDARAN 
REKTOR UNIVERSITAS HARAPAN BANGSA 

NOMOR : SE/03/04/2020 
TENTANG 

PERPANJANGAN DAN KEBIJAKAN PEMBELAJARAN ONLINE  

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HARAPAN BANGSA 
 

 
 

Berdasarkan surat edaran Rektor Universitas Harapan Bangsa Nomor : SE /01/03/2020 

tertanggal 14 Maret 2020 tentang Kewaspadaan Dan Pencegahan Penyebaran Infeksi Covid-

19 dan Nomor : 02/03/2020 tentang Penetapan Sistem Kerja dalam rangka Kewaspadaan dan 

Pencegahan Penyebaran Infeksi Covid-19 di Lingkungan Universitas Harapan Bangsa, maka 

ditetapkan ketentuan sebagai berikut : 

1. Memperpanjang waktu pembelajaran online sampai dengan akhir pelaksanaan Semester 

Genap Tahun Akademik 2019/2020 yaitu sampai dengan tanggal 25 Juli 2020; 

2. Terhadap pembelajaran online yang sedang berjalan dan Ujian Tengah Semester serta 

Ujian Akhir Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, Fakultas dan Program Studi 

diharapkan dapat menyusun berbagai metode penilaian yang sesuai dengan capaian 

pembelajaran dengan tetap mempertimbangkan kesiapan dosen, kewajaran beban dan 

kemudahan akses mahasiswa. 

3. Proses praktikum klinik untuk mahasiswa fakultas kesehatan dan atau tempat tempat 

praktik lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan penanganan covid-19 agar 

dibatasi dan digantikan dengan model pembelajaran online atau ditunda sampai keadaan 

membaik; 

4. Fakultas dan program studi diharapkan untuk mendorong penyelesaian tugas akhir 

dengan metode yang menggunakan data sekunder atau studi literatur dibandingkan riset 

yang menggunakan data primer yang sulit diperoleh pada situasi seperti saat ini 

5. Dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat, baik yang terdampak maupun tidak 

terdampak covid-19, sebagai bentuk kepedulian dan rasa tanggungjawab kepada 

mahasiswa, diberikan bantuan berupa subsidi pulsa kuota internet sebesar Rp 200.000,- 

(Dua ratus ribu rupiah) untuk mendukung pembelajaran online dari rumah. 

6. Bantuan pulsa diberikan dalam bentuk pengurangan SPP Semester Gasal Tahun 

Akademik 2020/2021 dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Subsidi pulsa kuota internet untuk pembelajaran online mahasiswa di rumah sebesar 

Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) akan diberikan kepada mahasiswa yang 

melakukan pembayaran SPP Semester Gasal Tahun Akademik 2020-2021 sesuai 

jadwal yang akan di tetapkan kemudian. 

b. Bagi mahasiswa yang mengajukan penundaan pembayaran dengan melakukan 

permohonan penundaan sesuai prosedur dan pada jadwal pembayaran, tetap akan 

mendapatkan subsidi pulsa kuota internet sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu 

rupiah). 
c. Bagi mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran SPP pada waktu yang telah 

ditentukan maka tidak akan mendapatkan subsidi pulsa kuota internet. 

7. Menghimbau agar mahasiswa yang masih di rumah masing – masing untuk tetap di 

rumah sampai dengan dinyatakan aman dan dapat kembali aktif belajar di kampus 

Universitas Harapan Bangsa. 
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8. Menghimbau kepada mahasiswa yang sudah berada di Lingkungan Kampus Universitas 

Harapan Bangsa/Kos/Kontrak untuk tetap tinggal di kos/kontrak, tidak mudik sampai 

dengan dinyatakan aman dan dapat melakukan perjalanan luar kota; 

9. Menghimbau kepada seluruh civitas akademika untuk tetap menjaga prosedur 

pencegahan covid-19 diantaranya dengan menjaga jarak, menjaga kebersihan tangan dan 

pakaian, tetap dirumah masing – masing dan apabila terpaksa bepergian maka sebaiknya 

menggunakan masker.   

10. Surat edaran ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali dengan 

memperhatikan situasi regional dan nasional. 

Demikian Surat Edaran ini di sampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan 

penuh tanggung jawab. 

Purwokerto, 16 April 2020 

REKTOR, 

 

 
 
 

dr. PRAMESTI DEWI, M.Kes 

NIK : 100109020472 
 

 

Tembusan kepada : 

1.    Yth. Ketua Yayasan Pendidikan Dwi Puspita 
2.    Arsip 
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