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◙ Semoga kita semua berada dalam lindungan Tuhan
YME, dan tetap melakukan aktivitas walaupun kita
masih dalam masa Pandemi COVID-19.

◙ Sesuai kalender akademik, kita baru saja menyelesaikan
UTS. Semoga semua Prodi telah melaksanakan UTS
sesuai jadwal yg telah ditetapkan.

◙ Tidak terasa sudah hampir 1 bulan, sejak 16 Maret lalu,
kita telah memindahkan proses pembelajaran (PMB) ke
rumah melalui kuliah daring.
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Pengantar

2

◙ Memperhatikan situasi Pandemi Covid-19 belum
menunjukkan trend menurun, bahkan terus meningkat
saat ini, maka kita perpanjang PBM melalui daring
sampai tgl 13 Juni 2020.

◙ Mudah-mudahan aktivitas normal akan dapat kita
laksanakan mulai 15 Juni 2020.

◙ Meskipun kita tidak hadir di kampus, namun kita tetap
melaksanakan MM bulan April ini melalui ViCon.

◙ Banyak agenda yang akan kita diskusikan hari ini, agar
semua aktivitas kampus tetap berjalan optimal.
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Evaluasi Agenda MM Bulan lalu

1. Menyikapi Pandemi Covid-19 

Agenda MM April 2020  

2. Aktivitas & Layanan Akademik 

4. Proses Pembelajaran Daring  

5. Monev Perkuliahan 

6. Kegiatan Sempro, Semhas & Kompre 

3. Pengaturan Kerja oleh Unit Kerja    
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Agenda MM April 2020  

8. PMB-Unbrah Masa Pandemi Covid-19 

9. Kepedulian Unbrah   

10.Kegiatan Covid-19 Centre Unbrah    

11.Tawaran Ideathon (Kemenristek/BRIN)     

12.Survey Dikti “Pemantauan Kuliah Daring”   

13. Mekanisme Perpanjangan Akreditasi   

7. Pelaksanaan Wisuda & Sumpah 

4



Universitas Baiturrahmah

◙ Sebelum masuk ke Agenda MM bulan April, mari kita
evaluasi progress bulan Maret lalu sbb:

1. Pembentukan Satgas untuk persiapan kegiatan
Bintalfisdis ?

2. Penyusunan Statuta Unbrah ?

3. Penyusunan RIP Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat ?

4. Persiapan pelaksanaan Tracer Study ?

5. Pelaksanaan Workshop AA ? Ditunda karena Covid-19
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Evaluasi Agenda MM Bulan Maret 2020  
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1 Menyikapi Pandemi Covid-19                    

6

◙ Terkait situasi Pandemi Covid-19 yang sedang
berlangsung sampai hari ini, diharapkan kita tetap
menjalankan aktivitas akademik.

◙ Sesuai arahan Kementerian, semua aktivitas
perkuliahan tidak diliburkan tapi kita pindahkan ke
rumah dengan menggunakan kuliah daring.

◙ Sedangkan untuk komunikasi antar unsur pimpinan
dilakukan secara online melalui media yg sudah
disepakati.

◙ Mari kita tetap meningkatkan kinerjanya walaupun
dalam situasi yg kurang kondusif.
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2 Aktivitas & Layanan Akademik                     
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◙ Sesuai Surat Edaran Rektor tertanggal 30 Maret
2020, bahwa pada masa Pandemi Covid-19 ini
pelayanan administrasi & layanan umum harus tetap
berjalan setiap hari kerja.

◙ Aktivitas layanan di kampus buka dari jam 09.00
hingga 12.00 WIB

◙ Tenaga Kependidikan tiap fakultas diharapkan tetap
menjalankan aktivitas setiap harinya.

◙ Diharapkan Dekan dapat mengatur piket Tendik
sehingga mahasiswa/masyarakat dapat terlayani.
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3 Pengaturan Kerja Masa Pandemi Covid-19                     
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◙ Terkait aktivitas kampus tetap buka di masa Pandemi
Covid-19 ini, maka setiap fakultas dan unit kerja
dapat mengatur kerja agar tidak kosong

◙ Unsur pimpinan diharapkan juga hadir di kampus
untuk menyelesaikan tugasnya (dapat dibuat piket)

◙ Dosen yang tidak menjabat struktural tidak
diwajibkan hadir, dan dapat melakukan perkuliahan &
penelitian dari rumah.

◙ Harapan kami, kondisi seperti tidak menurunkan
kinerja kita dalam meningkatkan mutu Unbrah.
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4 Proses Pembelajaran Daring                   

◙ Pada masa Pandemi Covid-19, proses pembelajaran
harus tetap berjalan sesuai kalender akademik.

◙ Hanya proses pembelajaran tidak dilaksanakan dengan
cara tatap muka di kampus, melainkan dipindahkan di
rumah masing2x.

◙ Untuk itu, Dekan harus menjamin bahwa semua dosen
telah melakukan proses pembelajaran daring sesuai
standar yg ditetapkan.

◙ Dosen diminta untuk lebih kreatif memanfaatkan IT
sehingga capaian pembelajaran (CP) tiap mata kuliah
adapat dicapai
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4 Proses Pembelajaran Daring                   

◙ Untuk dapat mengoptimalkan pembelajaran daring, kita
sudah berlangganan platform “Zoom Cloud Meeting”
untuk satu tahun.

◙ Tentu dengan harapan, fasilitas ini dapat dimanfaatkan
dengan optimal oleh tiap dosen.

◙ Disamping itu, masih banyak platform kuliah online
yang bisa digunakan oleh dosen seperti:

1. Google Classroom 4. e-Learning (Portal Unbrah)

2. Edmodo 5. Sevima EdLink

3. Webex 6. Skype, Webinar dan lainnya
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4 Proses Pembelajaran Daring                   

◙ Sedapat mungkin, tiap dosen dapat mengkombinasikan
beberapa platform dalam pembelajaran, sehingga
kegiatan kuliah online dapat berjalan efektif & menarik
mahasiswa

◙ Disamping kuliah, kegiatan lainnya seperti kuiz,
penugasan maupun UTS dan UAS akan kita laksanakan
juga secara online.

◙ Untuk itu, diminta betul dosen sudah merancang soal
dan sistem ujian yang memenuhi standar.

◙ Kita tidak ingin, mahasiswa komplain dengan model
pebelajaran dan ujian yg kita lakukan seadanya.
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5 Monev Perkuliahan                    

◙ Untuk dapat menjamin agar proses pembelajaran dan
ujian cara online dapat memenuhi standar yg
ditetapkan perlu dilakukan Monev.

◙ Kegiatan Monev ini harus dilakukan setiap hari, agar
aktivitas mengajar dosen dapat terpantau, karena ada
dosen sampai hari ini tidak memberi kuliah

◙ Untuk itu, kita sudah meminta kepada Dekan tiap
Fakultas utk melaporkan aktivitas mengajar dosen tiap
minggu.

◙ Format pelaporan sudah kita kirimkan ke Fakultas
masing-masing
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5 Monev Perkuliahan                    

◙ Untuk kegiatan pratikum yang tidak mungkin dapat
diganti dengan cara online, perlu dicarikan waktu
setelah situasi kondusif.

◙ Untuk kegiatan evaluasi proses pembelajaran daring,
diminta kepada LP3M-Unbrah dapat melakukan evaluasi
apakah sudah berjalan sesuai standar.

◙ Saya yakin masih banyak kendala yg ditemui dosen &
mahasiswa dalam kuliah daring ini.

◙ Mengapa, karena kita memang belum terbiasa & secara
mendadak harus merubah model pembelajaran tatap
muka ke online.
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6 Kegiatan Sempro, Semhas & Kompre 

◙ Bagaimana dengan kegiatan lainnya di luar perkuliahan,
seperti Sempro, Semhas dan Kompre ?

◙ Agar studi mahasiswa akhir tidak terganggu dengan
situasi Covid-19 ini, pelaksanaan Sempro, Semhas dan
Kompre boleh saja dilakukan.

◙ Model pelaksanaannya dapat dilakukan di kampus
dengan tatap muka dengan cara diatur sedemikian rupa
agar menjaga jarak sesuai protokol kesehatan, atau

◙ Dilakukan dengan cara online dapat menggunakan
platform sinkronous (interaktif langsung) seperti Zoom,
Jitsi-Meet, Skype, Webinar atau lainnya.
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6 Kegiatan Sempro, Semhas & Kompre 

◙ Model yang mana akan dilakukan, diserahkan ke
fakultas masing-masing

◙ Hanya yang perlu diperhatikan, bahwa ketiga kegiatan
tersebut harus direncanakan dgn baik & sudah
disepakati oleh dosen pembimbing & penguji.

◙ Pada PT lain, juga telah melakukan Sempro, Semhas
secara online sebagai solusi dalam memfasilitasi
kebutuhan mahasiswa.

◙ Jika dilakukan secara online, perlu juga disiapkan
mekanisme dan prosedur yg memenuhi standar
akademik
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7 Pelaksanaan Wisuda & Sumpah 

◙ Rencana awal kita akan melaksanakan wisuda ke-73
tanggal 23 Maret yg lalu, namun kita tunda.

◙ Untuk memenuhi kebutuhan para lulusan, sudah kita
serahkan ijazah mereka, namun prosesi wisudanya yg
kita tangguhkan.

◙ Mengingat situasi Pandemi Covid-19 ini akan
berlangsung cukup lama, maka perlu kita pikirkan model
wisuda & pengambilan sumpah.

◙ Barangkali ada ide & saran Bapak/Ibu terkait model
pelaksanaan Wisuda, Yudisium dan Pengambilan Sumpah
bagi FK dan FKG atau Prodi lainnya
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8 PMB Unbrah Semasa Pandemi Covid-19

◙ Sebelum masa Pandemi Covid-19 berlangsung, kita
sudah melakukan Roadshow ke SMA/SMK se Sumbar

◙ Sesuai jadwal, penerimaan mahasiswa baru (PMB)
untuk gelombang I sudah kita buka sejak tanggal 6
April yang lalu.

◙ Melihat perkembangan & prediksi masa Pandemi Covid-
19 masih terus berlangsung sampai bulan Juli
mendatang, maka ....

◙ Perlu kita pikirkan dan sepakati model ujian tulis & tes
kesehatan pada gel. I yang jatuh pd tanggal 27 Juni
2020.
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8 PMB Unbrah Semasa Pandemi Covid-19

◙ Adapun jadwal PMB-Unbrah gelombang I sbb:
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8 PMB Unbrah Semasa Pandemi Covid-19

◙ Beberapa alternatif model ujian tulis yg mungkin jadi pilihan
kita antara lain :

1. Ujian tulis tetap menggunakan cara lama atau cara online.

2. Jika gunakan online, perlu disiapkan:

a) Sistem ujian yang dapat memenuhi standar.

b) Perlu disiapkan bank soal sehingga soal bisa diacak.

c) Adakah sistem ujian online yg bisa mengontrol apakah
peserta secara jujur melaksanakan ujian sendiri ?

3. Apakah ujian Online hanya kita terapkan pada semua
pilihan Prodi diluar Prodi Kedokteran & Kedok. Gigi ? atau
pada semua Prodi di ling. Unbrah ?
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8 PMB Unbrah Semasa Pandemi Covid-19

4. Alternatif lainnya, kita lakukan ujian menggunakan CBT
setiap hari kerja untuk yg sudah mendaftar (One Day
Service).

◙ Sebagai informasi, pelaksanaan UTBK masuk PTN tahun
ini dilaksanakan pada tgl 5 – 12 Juli 2020 nanti dengan
perubahan sbb:

1. Materi Tes yg diujikan hanya Tes Potensi Skolastik
(TPS)

2. Pelaksanaan ujian hanya satu kali saja bagi peserta
dan peserta harus memilih lokasi ujian.
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9 Kepedulian Unbrah 

◙ Dalam menghadapi Pandemi Covid-19, Unbrah telah
membentuk Tim Covid-19 Centre Unbrah.

◙ Pembentukan tim ini sebagai bentuk kepedulian Unbrah
dalam ikut memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

◙ Melihat jumlah orang yg terkonfirmasi positif terus
meningkat di Kota Padang, perlu ditingkatkan
kepedulian kita akan kondisi ini.

◙ Bentuk kepedulian mungkin dapat kita perluas tidak
hanya sebatas masyarakat kampus saja, tapi buat
aktivitas nyata untuk masyarakat umum.
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10 Kegiatan Covid-19 Centre Unbrah 

◙ Sampai saat ini, Tim Covid Centre Unbrah, baru
melakukan 3 bentuk kegiatan meliputi:

1. Melakukan edukasi pada masyarakat kampus dan
sekitarnya

2. Membuat Hand-Sanitizer untuk internal kampus &
mesjid Baiturrahmah

3. Melakukan penyemprotan cairan disenfektan di lokasi
kampus & mesjid.
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10 Kegiatan Covid-19 Centre Unbrah 

◙ Sasaran kegiatan ini mungkin dapat diperluas ke masyarakat
umum yg tergolong berisiko tinggi, seperti :

1. Lansia

 Pemberian Masker

 Pemberian vitamin

 Pemberian edukasi khusus Lansia

 Dan lainnya

2. Masyarakat umum lainnya.
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11 Tawaran Ideathon (Kemenristek/BRIN)   

◙ Kemenristek/BRIN mendorong penggiat
Iptek untuk bergotong royong melindungi
bangsa dari wabah COVID-19 melalui usulan
ide, pemikiran pada area:

1. Pencegahan virus
2. Pengendalian virus
3. Manajemen pelayanan & perawatan

pasien
4. Mitigasi masyarakat
5. Keberlanjutan usaha/bisnis
6. Metode pembelajaran jarak jauh (daring)
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11 Tawaran Ideathon (Kemenristek/BRIN)   
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11 Tawaran Ideathon (Kemenristek/BRIN)   
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11 Tawaran Ideathon (Kemenristek/BRIN)   
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11 Tawaran Ideathon (Kemenristek/BRIN)   

Pengusulan Ide melalui alamat:

http://ristekbrin.go.id/ideathon/form-registrasi/
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12 Survey Dikti “Kuliah Daring”   

◙ Dalam rangka mengetahui bagaimana proses
pembelajaran berlangsung selama masa Pandemi ini,
Kementerian sedang melakukan survey.

◙ Survei Pelaksanaan Kuliah Semasa Pandemi Covid-19 ini
ditujukan pada semua mahasiswa di Indonesia

◙ Untuk itu, diharapkan Prodi dapat menginformasikan
pada semua mahasiswanya agar berpartisipasi dalam
pengisian survei ini.

◙ Untuk mengisinya melalui Link Survey berikut:
http://bit.ly/survey-kuliah-semasa-pandemi-
covid
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13 Mekanisme Perpanjangan Akreditasi 

◙ Berdasarkan Surat Edaran Direktur Dewan Eksekutif
BAN-PT tertanggal 7 April 2020 tentang Revisi
Mekanisme Perpanjangan Akreditasi disampaikan
hal-hal sbb:

1. Keputusan perpanjangan masa berlaku Akreditasi
oleh BAN-PT akan keluar menjelang berakhirnya
masa berlakunya

2. PT tidak perlu menyampaikan surat permohonan
perpanjangan akreditasi.

3. Penerbitan Keputusan Akreditasi melalui SAPTO,
yang dapat diunduh pakai akun PT masing2x.
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13 Mekanisme Perpanjangan Akreditasi 

4. Perpanjangan Keputusan Akreditasi diterbitkan
apabila memenuhi ketentuan :

a) Prodi/PT berstatus aktif berdasarkan data PDDikti

b) Prodi harus memenuhi jumlah dosen sbb:

1) Minimal 5 dosen pada suatu Prodi dgn
kualifikasi & keahlian yg sesuai

2) Memiliki mahasiswa yg terdaftar pd PDDikti

3) Rasio dosen mahasiswa paling tinggi:

 S1 dan Diploma = 1 : 60
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13 Mekanisme Perpanjangan Akreditasi 

5. PT diberi waktu paling lama 3 (tiga) bulan untuk
memenuhi ketentuan pada point (4)

◙ Mengacu pada ketentuan di atas, diharapkan setiap
Prodi memperhatikan ketentuan yang ada.

◙ Pemenuhan jumlah minimal dosen tetap harus menjadi
perhatian dan harus sudah terpenuhi sebelum masa
berakhir status Akreditasinya.

◙ Untuk Prodi Kesehatan yang dibawah LAM-PTKes, coba
dicari informasi apakah rasio paling tinggi dosen
mahasiswa sama dgn ketentuan BAN-PT (1:60) ?
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