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Akti�tas LLDIKTI Wilayah III selama  
Pandemi

Inovasi dan Kegiatan Sosial
Perguruan Tinggi



Alhamdulilah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan 
rahmat-Nya buku “Sinergi Perguruan Tinggi di Tengah Pandemi (Kumpulan Solusi dan Inovasi 
Perguruan Tinggi di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Selama pandemi 
Covid-19)” ini dapat diselesaikan. Seperti yang telah tertulis dalam Surat Edaran Kementerian 
Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/199/2020, bahwa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 
telah dinyatakan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) 
Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) juga di Indonesia.

Saat ini, kasus COVID-19 di Indonesia telah terkon�rmasi sebanyak 20.162 (Data per 21 Mei 2020). 
Sebagai bagian dari upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi hal tersebut, LLDIKTI wilayah III 
selaku satuan kerja di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mene- 
rapkan dan menghimbau pemangku kepentingannya untuk mematuhi protokol penanganan perse-
baran virus dan menerapkan pola hidup bersih, baik di tempat kerja maupun Perguruan Tinggi 
sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebu-
dayaan Nomor 3 Tahun 2020.

Sejak 16 Maret 2020 hingga saat ini, sudah banyak upaya yang telah dilakukan baik di LLDIKTI 
Wilayah III maupun Perguruan Tinggi di lingkungannya dalam bentuk program, inovasi dan berbagai 
kegiatan sosial. Maka penting bagi LLDIKTI Wilayah III untuk menyusun buku ini sebagai bentuk 
sinergi dalam rangka tetap mengedepankan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi walaupun di 
tengah pandemi. Isi buku ini terdiri dari :

1. Ringkasan Eksekutif
2. Kebijakan dan Program LLDIKTI Wilayah III selama Pandemi
3. Inovasi dan Kegiatan Sosial Perguruan Tinggi
4. Kumpulan Pemberitaan di Media

Buku ini diharapkan dapat menjadi wujud kontribusi LLDKTI Wilayah III dan Perguruan Tiggi di  
lingkungannya. Segala bentuk upaya dan solusi yang dilakukan bertujuan untuk membantu Peme- 
rintah dalam menangani pandemi COVID-19.

Semoga buku ini dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya bagi para 
insan pendidikan tinggi baik di wilayah D.K.I Jakarta maupun di Indonesia. Kepada semua pihak 
yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang 
tak terhingga.

Jakarta, Mei 2020

KATA 
PENGANTAR
Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc.
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia



RINGKASAN
EKSEKUTIF
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan 
Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang 
Penetapan lnfeksi Novel Coronavirus (lnfeksi 
2019-ncov), COVID-19 telah ditetapkan sebagai 
penyakit yang berpotensi wabah di Indonesia, 
sehingga perlu dilakukan langkah-langkah 
penanggulangan termasuk aspek komunikasi 
penanganannya. Komunikasi merupakan bagian 
terpenting dalam menghadapi ancaman wabah 
dengan membangun kepercayaan publik dan 
menjaga agar tidak terjadi kepanikan dalam mas-
yarakat, sehingga penanganan dapat berjalan 
lancar. Presiden telah memberikan instruksi untuk 
menunjukan kepada masyarakat bahwa Pemerin-
tah serius, Pemerintah siap dan Pemerintah 
mampu dalam menangani kejadian COVID-19 di 
Indonesia. Persepsi tentang kesiapan dan keseriu
san Pemerintah perlu disampaikan kepada publik 
melalui penjelasan yang komprehensif dan berka
la, dengan menjelaskan apa yang sudah dan akan 
dilakukan oleh Pemerintah.

Dalam Surat Edaran Menkes tersebut pula 
dikatakan bahwa komunikasi adalah bagian 
terpenting dalam menghadapi ancaman pandemi. 
Kepercayaan publik perlu dibangun dan dijaga agar 
tidak terjadi kepanikan dalam masyarakat dan agar 
penanganan dapat berjalan lancar. Salah satu 
instruksi yang diberikan Presiden Joko Widodo 
adalah Pemerintah harus menunjukan bahwa 
Pemerintah serius, Pemerintah siap dan Pemerintah 
mampu untuk menangani outbreak ini. Persepsi 
tentang kesiapan dan keseriusan Pemerintah perlu 
disampaikan kepada publik melalui penjelasan 
yang komprehensif dan berkala, dengan menjelas-
kan apa yang sudah dan akan dilakukan oleh 
Pemerintah.

Pada tanggal 9 Maret 2020, Kementerian Pendi-
dikan dan Kebudayaan menerbitkan surat Edaran 
Nomor 3 tentang Pencegahan Corona Virus 
Disease (COVID-19), diinstruksikan bahwa setiap 
satuan pendidikan untuk dapat mengoptimalkan 

1. Analisis Situasi
unit kesehatan dan berkoordinasi dengan fasilitas 
kesehatan setempat, memastikan ketersediaan 
sarana dan prasarana kebersihan, menghindari 
kontak �sik, menunda kegiatan yang melibatkan 
banyak orang, hingga melakukan karantina selama 
14 hari bagi yang telah bepergian dari luar daerah. 
Hingga pada tanggal 17 Maret 2020, Surat Edaran 
Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 diterbitkan oleh 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang 
menghimbau seluruh pengelola dan pelaksana 
pendidikan untuk dapat bekerja dan belajar dari 
rumah dengan memanfaatkan sarana pembelajaran 
daring.

Melihat situasi seperti ini, LLDIKTI Wilayah III 
sebagai satuan kerja di bawah naungan Direktorat 
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendi-
dikan dan Kebudayaan melakukan aksi antara lain; 
mematuhi protokol kesehatan, tetap memberikan 
pelayanan yang terbaik pada penyelenggaraan 
mutu pendidikan tinggi dengan berkoordinasi 
dengan pihak internal maupun mitra-mitra nya. 
Selain itu, LLDIKTI Wilayah III juga menerapkan 
komunikasi publik dengan menjalin hubungan 
dengan media serta menyiarkan informasi secara 
berkala. Mulai tanggal 16 Maret 2020, LLDIKTI 
Wilayah III memberlakukan bekerja dari rumah 
dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan. Selain 
itu, LLDIKTI Wilayah III juga menghimbau ke Pergu-
ruan Tinggi di lingkungannya untuk dapat melak-
sanakan tridharma perguruan tinggi dari rumah 
secara daring.

Selama pandemi, LLDIKTI Wilayah III telah berkoor-
dinasi dengan para Pimpinan Perguruan Tinggi di 
wilayah D.K.I Jakarta dalam bentuk monitoring dan 
evaluasi, serta menghimbau untuk dapat berbagi 
materi pembelajaran daring dengan membuka 
akses pembelajarannya di laman Perguruan Tinggi 
masing-masing agar dapat diakses oleh Perguruan 
Tinggi lainnya. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran 
nomor 239/E.E2/DT/2020 tertanggal 17 maret 2020.  



Tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi 
LLDIKTI mengacu kepada Peraturan Menteri Riset 
Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 tahun 
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 
Layanan Pendidikan Tinggi, yang mempunyai tugas 
dan fungsi di bidang peningkatan mutu penyeleng-
garaan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya. 

Tonggak sejarah baru LLDIKTI yang sebelumnya 
bernama KOPERTIS (Koordinasi Perguruan Tinggi 
Swasta) ditandai dengan dilantiknya Kepala dan 
Sekretaris LLDIKTI Wilayah I – XIV pada tanggal 26 

Juli 2018 oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendi-
dikan Tinggi. Perubahan bentuk menjadi LLDIKTI 
diharapkan dapat menjadi organisasi yang lebih 
efektif dan strategis, serta dapat bersinergi dengan 
program-program di Kementerian Riset, Teknologi, 
dan Pendidikan Tinggi. Sebelumnya Kopetis hanya 
berkoordinasi dengan PTS, saat ini LLDIKTI 
berkoordinasi dengan PTS dan PTN. Selain itu, ada 
beberapa kewenangan Direktorat Jenderal yang 
diserahkan kepada LLDIKTI. Hal ini membuat tanta-
ngan yang dihadapi LLDIKTI makin besar.

Tugas pokok dan fungsi

2. Pro�l LLDIKTI Wilayah III   



1
2
3
4
5
6
7

Pelaksanaan pemetaan mutu 
pendidikan tinggi di wilayah kerjanya

Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu 
penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya

Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan 
perguruan tinggi di wilayah kerjanya

Pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi 
dalam penjaminan mutu eksternal di wilayah kerjanya

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi 
peningkatan mutu perguruan tinggi di wilayah kerjanya

Pengelolaan data dan informasi di bidang mutu 
pendidikan tinggi di wilayah kerjanya

Pelaksanaan administrasi LLDIKTI.

Sejak 20 Oktober Tahun 2019 LLDIKTI berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu 
pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. LLDIKTI Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi 
peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah DKI Jakarta yang fungsinya adalah 
sebagai berikut:
 

Sampai dengan tahun 2020 ini terdapat 312 Perguruan Tinggi Swasta dan 5 Perguruan Tinggi Negeri yang 
menjadi mitra kerja LLDIKTI Wilayah III, dengan berbagai bentuk seperti universitas, institut, sekolah tinggi, 
akademik, politeknik dan akademi komunitas. 



VISI
“Menjadi Unit Kerja yang menyelenggarakan layanan prima untuk 

mewujudkan Perguruan Tinggi yang sehat dan bermutu” 

Layanan prima yang dimaksud adalah kemampuan LLDIKTI melayani dengan 
cepat tepat dan sesuai peraturan dengan didukung oleh sumberdaya manusia 
yang handal serta fasilitas pendukung pelayanan yang memadai. Sedangkan 

makna mewujudkan Perguruan Tinggi sehat dan bermutu adalah implementasi 
dari tugas dan fungsi LLDIKTI yaitu melaksanakan pengawasan, pengendalian dan 
pembinaan kepada PTS dengan harapan Perguruan Tinggi dapat melaksanakan 
fungsinya sesuai dengan peraturan dan mampu menghasilkan lulusan berdaya 

saing global dan IPTEK yang bermafaat bagi masyarakat. 

Visi dan Misi

MISI

Meningkatkan relevansi lulusan pendidikan tinggi dengan 
dunia usaha dan dunia industri

A
B
C

Meningkatkan kualitas, dan daya saing pendidikan tinggi

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam 
rangka reformasi birokrasi. 



L

L

D

I

K

T

I

III

Loyalitas
Wujud kesetiaan dan pelayanan prima yang diberikan kepada pemangku 
kepentingan.

Lincah dan Luwes
Melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu Perguruan Tinggi secara �eksibel 
dan dinamis.  Sebagai bentuk pengabdian  kepada NKRI

Dedikasi
Pelayanan pemangku kepada kepentingan sebagai bentuk pengabdian kepada 
NKRI 

Inovatif
Selalu melakukan pembaharuan dan kreasi baru demi meningkatkan komitmen 
mutu Perguruan Tinggi

Kerja Cerdas
Bekerja dengan cepat, efektif, e�sien, dan memangkas birokrasi demi 
tercapainya pelayanan yang prima

Tanggap
Akan perubahan serta mampu membawa perubahan di lingkungan kerjanya

Integritas
Mengedepankan kejujuran dalam bekerja dan melayani

Inspiratif, Informatif, dan Iman
Mengispirasi sesama, selalu memberikan informasi dengan baik, memiliki 
keyakinan, taat norma dan agama

Tata Nilai Kinerja LLDIKTI Wilayah III



selama Pandemi

Aktivitas 
LLDIKTI Wilayah III  
LLDIKTI Wilayah III sebagai Satuan Kerja di bawah 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemen-
dikbud) sejak 17 Maret 2020 telah meminta Pergu-
ruan Tinggi di lingkungannya untuk dapat melaku-
kan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi secara 
daring dan melakukan bekerja dari rumah tanpa 
mengurangi kualitas dari pelayanan. Hal ini sesuai 
dengan arahan dan protokol kesehatan yang telah 
disampaikan oleh pemerintah terkait penanganan 
penyebaran Covid-19.

Sejak saat itu, LLDIKTI Wilayah III tetap berkoordi-
nasi dengan Perguruan Tinggi yang berada di 
lingkungannya dan menjaga mutu Perguruan Tinggi 
dengan melakukan rapat melalui video conference 
yang dibagi dalam beberapa tema. Salah satunya 
adalah NGOPI PAGI (Ngobrol dan Diskusi Perguru-
an Tinggi) yang terdiri dari monitoring dan evaluasi 
(monev) mengenai upaya-upaya yang telah dilaku-
kan Perguruan Tinggi selama masa pandemi 
COVID-19. Mulai dari pembelajaran, penelitian, 
hingga kegiatan pengabdian masyarakat seperti 
bakti sosial maupun kegiatan relawan. Acara ini 
dilaksanakan setiap 2 kali seminggu dengan peser-
ta 20 Pimpinan Perguruan Tinggi secara bergiliran. 
Saat ini terdapat 311 Perguruan Tinggi Swasta dan 
5 Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan LLDIKTI 
Wilayah III. 

LLDIKTI Wilayah III sangat mengapresiasi Perguru-
an Tinggi yang telah berkontribusi dan membantu 
pemerintah dalam menekan jumlah penyebaran 
COVID-19, yaitu yang melaksanakan pembelajaran 
daring melalui berbagai platform, work from home, 
mengapresiasi peran Perguruan Tinggi yang telah 
bersama-sama membantu Pemerintah dan 
masyarakat untuk melakukan pembelajaran dari 
rumah, juga bagi para pimpinan dan tenaga kepen-
didikan yang bekerja dari rumah. Hal ini sesuai 
dengan Surat Edaran Mendikbud No. 36962 Tang-
gal 13 Maret 2020.

Dalam hal ini pula, Pimpinan Perguruan Tinggi 
diberikan keleluasaan agar dapat mengambil kepu-
tusan dan langkah-langkah yang dapat disesuaikan 
dengan kondisi Perguruan Tingginya. Dalam 
kesempatan yang sama, disampaikan bahwa kegia-
tan relawan yang dilakukan oleh mahasiswa dapat 
disetarakan menjadi KKN (Kuliah Kerja Nyata) dan 
dapat disetarakan  dengan 16-20 SKS, dengan 
catatan bahwa relawan tersebut memenuhi kompe-
tensi yang sesuai dengan bidang ilmunya). Pembo-
botan Penyetaraan SKS ditetapkan pimpinan 
perguruan tinggi sesuai dengan kurikulum dan 
program yang dijalankan. Dalam situasi ini, LLDIKTI 
Wilayah III juga memberikan relaksasi kebijakan 
seperti keperluan pengajuan kenaikan jenjang 
jabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar 
bagi para Dosen dilonggarkan hingga 30 Juni 2020 
mendatang. 

Selain monev pada Perguruan Tinggi bertajuk 
NGOPI PAGI, LLDIKTI Wilayah III juga menghadir-
kan video conference series bermanfaat lainnya 
yang melibatkan Perguruan Tinggi dan turut 
mengundang para Pejabat di Lingkungan Kemen- 
dikbud antara lain; Bincang-bincang penelitian dan 
pengabdian masyarakat selama pandemi 
COVID-19, Pembahasan tentang Akreditasi Pergu-
ruan Tinggi, Transformasi beasiswa BIDIKMISI 
menjadi KIP Kuliah, INOVASI Perguruan Tinggi 
selama pandemi COVID-19, Kiat-kiat Serti�kasi 
Dosen, The Professor Talk, Hibah Fasilitasi Akredi-
tasi Internasional Program Studi, dan Fasilitasi 
Penjelasan Teknis Kerjasama dengan Ditjen 
Dukcapil.



1. NGOPI PAGI (Ngobrol dan Diskusi Perguruan Tinggi)



1. NGOPI PAGI (Ngobrol dan Diskusi Perguruan Tinggi)



2. Bincang-bincang penelitian dan pengabdian masyarakat selama pandemi COVID-19



2. Bincang-bincang penelitian dan pengabdian masyarakat selama pandemi COVID-19



3. Pembahasan tentang Akreditasi Perguruan Tinggi



3. Pembahasan tentang Akreditasi Perguruan Tinggi



4. Cerita Bidikmisi: Transformasi beasiswa Bidikmisi menjadi KIP Kuliah



4. Cerita Bidikmisi: Transformasi beasiswa Bidikmisi menjadi KIP Kuliah



5. INOVASI Perguruan Tinggi selama pandemi COVID-19



5. INOVASI Perguruan Tinggi selama pandemi COVID-19



6. Kiat-kiat Serti�kasi Dosen



6. Kiat-kiat Serti�kasi Dosen



7. The Professor Talk



7. The Professor Talk



8. Hibah Fasilitasi Akreditasi Internasional Program Studi



8. Hibah Fasilitasi Akreditasi Internasional Program Studi

9. Fasilitasi Penjelasan Teknis Kerjasama dengan Ditjen Dukcapil



Kegiatan lain yang tetap dilaksanakan selama pandemi COVID-19

1. Bagian Umum

Pada tanggal 5 Mei, 6 Mei, dan 12 Mei 2020 LLDIKTI Wilayah III bekerjasama dengan Institut Komunikasi 
dan Bisnis LSPR untuk melaksanakan pelatihan Non-Gelar untuk Pengembangan Kompetensi Karyawan 
yang terdiri dari:
1. Pelatihan Public Speaking
2. Pelatihan Bahasa Inggris
3. Pelatihan Kewirausahaan

Kegiatan Rutin Sub Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana

1. Penetapan Jabatan akademik Asisten
    Ahli s.d. Lektor
2. Inpassing dosen non PNS
3. Pengiriman JAD Ke Biro SDM

5. PPK Dosen PNS

7. Rekomendasi kenaikan pangkat

6. Rekomendasi pensiun, dan 
    pemberhentian PNS

4. Rekomendasi inpassing golongan IV/a
    keatas

8.   SPMT dan SPMJ PNS mutasi

9.   Kenaikan Gaji Berkala
10. Usulan Satyalancana

12. Usul Ijin Belajar

14. Pindah Homebase

13. Karpeg, Karis, Karsu

11. Usul Rekomendasi Tugas Belajar



4. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan

3. Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi

Kegiatan Sub Bagian Akademik
  - Pencairan Hibah Pengabdian Kepada
    Masyarakat
  - Validasi Ijazah

Kegiatan Sub Bagian 
Kemahasiswaan
  - Koordinasi LLDIKTI Wilayah III dengan
    Panitia KKN Tematik Merajut Nusantara
    ke-3
  - Proses pengembalian dana Bidikmisi
  - Pengesahan laporan IPK Bidikmisi

Kegiatan Sub Bagian Sarana dan
Prasarana
  - Veri�kasi status kesesuaian nama lahan
    kampus
  - Veri�kasi standar lahan kampus utama
  - Veri�kasi kesesuaian standar ruang
    pimpinan kampus utama
  - Veri�kasi kesesuaian standar ruang
    dosen tetap
  - Veri�kasi kesesuaian standar ruang
    kuliah mahasiswa
  - Veri�kasi kesesuaian standar ruang
    administrasi

Kegiatan Sub Bagian Informasi
dan Kerjasama
1. Ajuan Melalui PDDIKTI
  - Nomor Baru Registrasi Pendidik
    (NIDN, NIDK, NUP)
  - Perubahan Nomor Registrasi Pendidik
    (NUP ke NIDN, NUP ke NIDK, NIDK ke NIDN)
  - Perpanjangan Nomor Registrasi (NIDK)
  - Pindah Home Base Internal
  - Pindah Home Base Eksternal
  - Persetujuan Usulan Perubahan Data
    Mahasiswa

  - Validasi Pengusulan Pembukaan Periode 
     Lapor Aplikasi Feeder
  - Pembukaan Akses Sinkronisasi
 
2. Ajuan Melalui SISTER
  - Perubahan Data Pokok Dosen
  - Perubahan Data Riwayat Fungsional
  - Perubahan Data Riwayat Kepangkatan
  - Perubahan Data Riwayat Pendidikan
  - Perubahan Data Riwayat Serti�kasi

3. Ajuan Permohonan Akun
  - Permohonan Akun PDDIKTI
  - Permohonan Akun SIL@T
  - Permohonan Akun Laporankerma
  - Penyerahan SK

Kegiatan Sub Bagian Pendidikan 
dan Tenaga Kependidikan

  - Usulan Jabatan Akademik Dosen
  - Rekomendasi Pindah Homebase
  - Serti�kasi Dosen Gelombang I

1. Penerbitan Rekomendasi
  - Perubahan Nama Badan Penyelenggara
  - Perubahan Nama Prodi
  - Penutupan Program Studi

2. Fasilitasi Kelembagaan
  - Usulan Pendirian dan Pembukaan Prodi
  - Tata Kelola Perguruan Tinggi

3. Penyerahan SK Mendikbud
  - Pendirian PTS
  - Perubahan Badan Penyelenggara PTS
  - Penggabungan PTS
  - Pembukaan Prodi
  - Pencabutan Izin Prodi

Kegiatan Sub Bagian Kelembagaan

2. Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi
4. Fasilitasi Kerja Sama Perguruan 
    Tinggi
  - Fasilitasi Petunjuk Teknis Tindak Lanjut
    Kerja Sama Dukcapil dengan Perguruan
    Tinggi di LLDIKTI Wilayah III
  - Fasilitasi Kegiatan Sosialisasi PIN dan
    SIVIL Secara Daring Bagi Perguruan
    Tinggi di LLDIKTI Wilayah III



INOVASI DAN 
KEGIATAN SOSIAL 
PERGURUAN TINGGI
Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia 
ini membawa sejumlah dampak di sektor 
pendidikan, khususnya bagi Perguruan 
Tinggi. Hal inilah yang membuat insan pendi-
dikan tinggi harus mampu berpikir, beradap-
tasi, dan melakukan inovasi. Berbagai cara  
dilakukan demi menjaga mutu pendidikan 
tinggi. Mulai dari koordinasi dengan para 
pimpinan Perguruan Tinggi hingga membuat 
kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Walau-
pun ada pandemi, produkti�tas dan 
pelayanan harus tetap berjalan. 

Tidak dapat dipungkiri, pelaksanaan penye-
lenggaraan pendidikan tinggi selama 
pandemi ini menuai berbagai kendala. 
Namun, pihak Perguruan Tinggi berusaha 
untuk mencari jalan terbaik berupa win-win 
solution, agar pihak perguruan tinggi dan 
mahasiswa mendapatkan jalan terbaik, 
karena tidak ada yang dapat memprediksi 
kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. 
Dampak yang ditimbulkan bukan hanya di 
sektor pendidikan saja, akan tetapi dari sektor 
lainnya seperti sosial dan ekonomi. Namun, 
berbagai daya dan upaya yang terbaik dilaku-
kan dari pihak pemerintah juga penyelengga-
ra pendidikan tinggi. 

Di wilayah D.K.I. Jakarta terdapat 5 Perguruan 
Tinggi Negeri dan 311 Perguruan Tinggi 
Swasta sebagai mitra LLDIKTI Wilayah III. 
Dalam laporan yang telah terjaring, para 
pengelola Perguruan Tinggi tersebut telah 
mengulurkan berbagai bantuan mulai dari 

membuat kegiatan bakti sosial, subsidi pulsa 
dan kuota internet, potongan biaya kuliah, 
donasi alat-alat kesehatan dan sembako, 
hingga berbagi materi untuk pembelajaran 
daring. Berbagai bentuk kontribusi, upaya 
dan inovasi Perguruan Tinggi yang telah 
dilakukan selama pandemi akan dijelaskan 
dalam tabel-tabel berikut:



1. Kontribusi Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III 
    (bantuan kepada pihak internal dan eksternal):

Universitas Islam Jakarta

1

3
4

Melakukan dan melaksanakan protokol yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu 
bekerja dan belajar dari rumah

1

2 Universitas Islam Jakarta melakukan kegiatan kemanusiaan dengan memberikan 
bantuan kepada masyarakat sekitar yang berada di lingkungan kampus berupa 
sembako dan juga memberikan bantuan berupa kuota internet untuk mahasiswa 
dan dosen Universitas Islam Jakarta`

Kegiatan ujian, bimbingan skripsi, sidang skripsi dan sidang tesis dilakukan 
secara online 

Untuk memperbaiki proses pembelajaran secara online ini, kegiatan evaluasi 
dilakukan secara rutin dengan menggunakan sistem online 

Universitas Mercu Buana

1 Surat Edaran terkait dengan COVID-19 sudah mulai di edarkan sejak awal pande-
mik masuk ke Indonesia.

2 Sudah melakukan proses pembelajaran menggunakan online sistem. Tidak hanya 
pembelajaran, Universitas Mercu Buana sudah mempersiapkan pula untuk 
melaksanakan sidang TA (Tugas Akhir), proposal, skripsi dan tesis secara online

3 Sebagai bukti peduli dari Universitas Mercu Buana terhadap pandemik 
COVID-19, UMB sudah melaksanakan penggalang dana bantuan untuk 
COVID-19 di Indonesia



Universitas Trisakti

1 Melakukan sosialisasi dan training penggunaan LMS dan aplikasi pembelajaran 
daring (Video Conference) ke pimpinan Universitas, fakultas, prodi dan 
dosen-dosen yang membutuhkan.

2 Kegiatan wisuda yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini akan di tunda 
sampai ada imbauan lebih lanjut dari pemerintah terkait pandemik COVID-19. 
Meskipun wisuda ditunda tetapi nomor ijazah sudah diselesaikan 

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

1 Memindahkan kuliah tatap muka ke kuliah online

2 Untuk Fakultas Farmasi membantu membuatkan hand sanitizer yang khusus 
didistribusikan ke internal mahasiswa, dosen, dan karyawan di lingkungan UTA 
'45 Jakarta

5 Pimpinan Yayasan mensuport kampus sehat, dengan menginiasi untuk penyem-
protan racun untuk mengatasi virus COVID-19 di lingkungan kampus UTA '45 
Jakarta

6 Universitas 17 Agustus membuka donasi COVID-19 untuk TNI dan masyarakat 
sekitar di daerah Tanjung Priok. Donasi ini bekerjasama dengan Asosiasi Farmasi 
Indonesia

3 Humas membuat poster edukasi pencegahan penularan COVID-19

4 Menggunakan masker saat berada di lingkungan kampus, bagi mereka yang sakit



Universitas Yarsi

2 Seluruh program studi sudah melakukan proses pembelajaran online. Bahkan 
untuk UTS dan UAS pun sudah disiapkan secara online

3 Universitas Yarsi menggunakan platform PJJ tersendiri dan dibantu dengan 
platform lainnya sesuai dengan kesepakatan dosen-mahasiswanya 

4 Pimpinan Universitas Yarsi mengatakan jika kondisi seperti ini menjadi kesempa-
tan emas bagi pendidikan di Jakarta khususnya perguruan tinggi dalam peme- 
rataan PJJ secara massif 

5 Seluruh akti�tas di kampus sudah berhenti / tidak ada (baik itu kegiatan yang 
melibatkan dosen, mahasiswa ataupun staf lainnya) 

6 Potongan biaya kuliah sebesar Rp 100.000,- untuk subsidi kuota internet 

1 Menyelenggarakan Study form Home (SFH), Work from Home (WFH), desinfeksi 
seluruh universitas, memantau seluruh sivitas akademika, aktif berkomunikasi 
dengan dinas terkait

Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama)

Melakukan pembelajaran Daring dan Karyawan WFH dengan selalu berkoordinasi 
dengan pimpinan



Universitas Darma Persada

1 Sudah melakukan proses pembelajaran secara online 

2 Tidak hanya pembelajaran, Universitas Darma Persada juga sudah memper-
siapkan untuk melakukan ujian secara online juga (baik ujian UTS ataupun sidang)

3 Untuk kegiatan pembelajaran praktikum disesuaikan dengan fakultas, jika ada 
yang bisa dilakukan secara online maka akan dilakukan secara online tetapi jika 
tidak maka akan ditunda

4 Sudah melaksanakan Protokol Pencegahan COVID-19 dengan melakukan 
penyemprotan desinfektan dan penyediaan hand sanitizer di lingkungan kampus 

4 Seluruh pimpinan, dosen dan tendik melakukan WFH, sejak 

Universitas Persada Indonesia Y.A.I

1 Pemberlakuan WFH dan Pemberlakuan Kegiatan Belajar dari Rumah dengan 
Metoda Pembelajaran Online Learning (Pembelajaran Jarak Jauh / PJJ Mata 
Kuliah Secara Online/Daring) terhitung Senin, 23 Maret 2020 s/d waktu yang 
ditetapkan kondisi COVID-19 mereda

2 Melakukan sosialisasi kepada Civitas Akademika tentang pencegahan penyeba-
ran COVID-19 melaui Banner pada setiap Gedung dalam Kampus UPI Y.A.I dan 
berbagai media sosial of�cial Y.A.I sejak akhir Februari 2020

3 Implementasi Penyiapan Sarana dan Prasarana Kampus (Hand Sanitizer di setiap 
Lobby Gedung dan Penyemprotan Disinfectant secara menyeluruh (outdoor & 
indoor)



Universitas Satya Negara Indonesia

1 Mahasiswa belajar di rumah secara online, dosen dan tenaga kependidikan 
bekerja dari rumah (WFH) sejak tanggal 18 Maret s/d 28 Maret 2020 dan akan 
diperpanjang hingga tanggal 4 April 2020.  Hal ini sesuai dengan seruan Gubernur 
DKI Jakarta No. 6 tahun 2020 tentang penghentian sementara kegiatan perkanto-
ran dalam rangka mencegah penyebaran wabah corona virus disease (COVID-19).

2 Universitas Satya Negara Indonesia (USNI) melalui Pengumuman Rektor nomor 
098/R-USNI/IV/2020 tanggal 20 April 2020, memberikan keringanan biaya kuliah 
selama pandemi COVID-19 berlangsung dengan jalan

a Memberikan Relaksasi pembayaran SPP dengan hanya mewajibkan membayar 
50% spp bulanan sampai dengan akhir semester Genap di bulan Agustus 2020

b USNI memberikan kompensasi pembelian paket data kepada setiap mahasiswa 
sebesar Rp.100.000 di bulan April/Mei 2020

c Memberikan keringanan lainnya sesuai dengan kondisi mahasiswa antara lain di 
PHK dari pekerjaan, Dipekerjakan WFH, atau orang tua mendapatkan PHK.

Universitas Wiraswasta Indonesia

Memberikan edaran Pencegahan COVID-19, untuk para Dosen, Mahasiswa dan 
Tenaga Kependidikan



Universitas Sahid

1 Membentuk Satgas Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19

5 Rapat-rapat dilakukan secara online

8 Melakukan penyemprotan desinfectant ke seluruh area kampus

9 Memberikan bantuan kuota pulsa selama 2 bulan

2 Satgas melakukan monitoring secara online terhadap seluruh warga USAHID 
dengan meminta mengisi formulir monitoring melalui alamat http://bit.ly/FormMo-
nitoringCOVID19USAHID

6 Pembuatan hand sanitizer, hasilnya dibagikan kepada masyarakat yang 
memerlukan

7 Melakukan penyuluhan kepada tenaga cleaning service oleh LPPM tentang cara 
penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19

4 Seluruh pimpinan, dosen dan tendik melakukan WFH, sejak tanggal 16 Maret 
2020

3 Seluruh sistem pembelajaran dilakukan secara online melalui sistem informasi 
akademik USAHID (siakad.usahid.ac.id), google classroom, google meet atau pun 
Zoom.us, yang dimulai tanggal 16 Maret 2020



Universitas Esa Unggul

2 Dr. CSP Wekadigunawan, MPH, PhD memberikan edukasi melalui wawancara 
dengan wartawan https://edukasi.kompas.com/read/2020/03/03/13455351/ce-
gah-tertular-virus-corona-akademisi-esa-unggul-tubuh-harus-�t

3 Youtube video: What can we do when we have to stay at home during COVID-19 
pandemic? https://youtu.be/dOL1o2NBgm8

7 Bukan hanya pembelajaran secara online, tetapi pihak kampus sudah memper-
siapkan ujian (UTS dan UAS), bimbingan TA, skripsi dan tesis secara online juga 

9 Untuk mempermudah proses pembelajaran secara online ini, kampus bekerjasa-
ma dengan Telkom untuk memberikan bantuan / subsidi kuota internet untuk 
mahasiswanya sebesar 30GB/mahasiswa 

10 Kegiatan KKN Merajut Nusantara akan menunggu arahan lebih lanjut, apakah 
akan ditunda sampai tahun depan atau dilanjutkan saja 

11 Universitas Esa Unggul juga masih aktif untuk ikut serta dalam kegiatan maha-
siswa yaitu lomba untuk membuat poster tentang pencegahan COVID-19

8 Beberapa mahasiswa Universitas Esa Unggul mengajukan diri untuk menjadi 
relawan COVID-19. Dalam hal ini kampus akan mengonversi keikutsertaan 
mereka menjadi SKS Bentuk partispasi mereka yaitu

6 Di Universitas Esa Unggul pembelajaran secara online sudah berjalan 91% 

5 Sudah melakukan proses pembelajaran secara online dan sejauh ini berjalan 
dengan baik dan lancar. Pembelajaran online ini dijadwalkan sampai akhir semes-
ter dan mungkin saja berubah untuk diperpanjang mengikuti arahan selanjutnya 
dari Kementerian terkait  dengan pandemik COVID-19 ini 

1 Dr. CSP Wekadigunawan, MPH, PhD menjadi narasumber di kompas.com 
https: / /edukasi .kompas.com/read/2020/03/03/15282381/agar- ter-
hindar-virus-corona-perhatikan-6-hal-ini-dari-akademisi

4 Universitas Esa Unggul telah melaksanakan kegiatan untuk pencegahan dan 
penanggulangan COVID-19 sebagai berikut :

a Sosialisasi Farmasi UEU Peduli Pencegahan COVID-19

b Pembuatan Hand Sanitizer oleh Farmasi UEU dan Pembagian Hand Sanitizer.

c Penyebaran Informasi Stretching for Work From Home oleh Tim Fisioterapi 

a Pembuatan hand sanitizer 

b Relawan yang langsung membantu di rumah sakit



Universitas Pelita Harapan

3 Himbauan kesehatan kepada seluruh civitas akademika lewat email blast, wa, dan 
website 

7 Kegiatan tatap muka dan praktikum, seluruh prodi, dialihkan dalam bentuk 
project, diskusi, tutorial, melalui online

9 Menyediakan saluran informasi COVID-19 di website https://www.uph.edu/id/-
covid-19-health-update/#saran-kesehatan

13 Membentuk tim taskforce untuk memantau perkembangan isu COVID-19 baik di 
lingkungan universitas, skop regional, nasional dan international

14 Proses pembelajaran yang dilakukan secara online berjalan dengan baik dan 
lancar 

17 Mahasiswa dari Fakultas Kedokteran dan Fakultas Keperawatan sedang menung-
gu kon�rmasi dari RS Siloam untuk bisa menjadi relawan COVID-19

1 Pengukuran suhu tubuh setiap yang masuk area kampus dan aturan untuk yang 
suhu tubuh >37.5c atau yang tidak sehat agar tidak ke kampus dan istirahat atau 
periksa ke dokter.

2 Peraturan bagi yang dari atau ke luar negeri

4 Penyediaan hand sanitizer di publik area/lobby 

5 Penyemprotan disinfectants di area dalam dan lingkungan kampus

6 Penerapan pembelajaran online (dosen dan mahasiswa)

8 Kebijakan work from home 

10 Pemulangan mahasiswa dorm/asrama

11 FK dan FoN Berpartisipasi dalam Relawan COVID-19

12 Kerjasama dengan RS Siloam dalam penanganan kesehatan

15 Saat ini UPH sedang mempersiapkan untuk UAS secara online

16 Untuk kegiatan praktik lapangan dan lab session diarahkan untuk ditunda 



Universitas Pelita Harapan

19 Untuk mahasiswa yang sedang dalam tahapan membuat skripsi diberikan bim- 
bingan untuk melakukan perubahan metode penelitian yang dimana sumber data 
bisa diambil secara online saja 

22 UPH melakukan penggalangan dana untuk penyediaan APD, pangan bahkan 
pelaksanaan penyuntikan vitamin untuk imunitas 

20 Kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara tatap muka / kontak �sik diarah-
kan untuk ditunda dan lebih dilakukan untuk sosialisasi penanggulangan 
COVID-19

18 Sebanyak 50 Dokter yang baru di sumpah menjadi relawan 

21 Protokol pencegahan COVID-19 sudah dilakukan oleh UPH 

4 Seluruh pimpinan, dosen dan tendik melakukan WFH, sejak 

Universitas Gunadarma

2 UG juga dapat menyediakan hosting Learning Management System bagi Perguru-
an Tinggi yang belum mempunyai infrastruktur yang memadai untuk pembelaja-
ran daring

4 UG menyediakan media informasi terkait COVID-19 di laman : http://covid19.gun-
adarma.ac.id

5 Selain itu UG juga siap untuk berkontribusi dalam bentuk lain sesuai dengan 
sumber daya yang UG miliki. 

1 UG dapat melakukan produksi Hand-Sanitizer dan Desinfektan

3 UG juga dapat berbagi konten pembelajaran dengan PT lain yang membutuhkan



Universitas Bina Nusantara

1 Universitas Bina Nusantara sudah memiliki kelas yang setujui oleh kementerian 
untuk melaksanakan kegiatan PJJ secara keseluruhan. Untuk kelas ini tidak ada 
masalah dalam pelaksanaannya, sudah ada kurang lebih 5000 mahasiswa yang 
menggunakan PJJ ini Kelas regular sudah diarahkan untuk melakukan PJJ hingga 
akhir semester ini.

2 Menyediakan Share Content pada laman https://greatnusa.com/ yang merupakan 
digital platform for lifelong learning dan future-work preparation, dimana bisa 
melakukan sharing knowledge untuk masyarakat luas.

3 Selain itu semua kegiatan Catur Dharma (Tri Dharma dan Pengembangan Diri), 
dilakukan scara full online dengan menggunakan LMS Binusmaya dan tools lain.

4 Bagi tenaga pendidikan semua kegiatan dilakukan bekeraja dari rumah dengan 
cara online dengan menggunakan platform yang dikembangkan sendiri dan tools 
lainnya seperti Ms Teams dan Zoom. 

5 Untuk menjaga kesehatan dari tenaga pendikan dilakukan juga workout from 
home yaitu olah raga secara online.

6 Seluruh staf di Universitas Binus di fasilitasi laptop dan internet agar pekerjaan 
dapat berjalan dengan baik 

7 Memberikan potongan biaya BP3 semester ganjil 2020/2021 dalam bentuk 
beasiswa sebesar 20% untuk mahasiswa D1 dan D4

8 Memberikan pembebasan biaya wisuda bagi mahasiswa S1 dan D4 yang lulus 
pada tahun 2020



5 Uhamka juga sudah mempersiapkan untuk UTS secara online

Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka

1 Dalam pencegahan wabah COVID-19, dalam hal ini UHAMKA melakukan langkah 
preventif bersama. Kali ini UHAMKA memastikan kebersihan dan kesehatan 
lingkungan kampus sangatlah diprioritaskan, sejumlah petugas diturunkan dalam 
proses penyemprotan disinfektan ke setiap gedung kampus UHAMKA dan steri- 
lisasi ruang dengan bergantian setiap harinya

2 Selain itu sesuai dengan kebijakan protokol kampus, saat tamu memasuki 
kampus  melalui pintu utama. Terlebih dahulu akan ada pemeriksaan suhu tubuh 
dan pemberian hand sanitizer.

3 Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka sudah melaksanakan WFH (Work 
From Home)  untuk para dosen, staff dan SFH (School From Home) untuk para 
mahasiswanya

4 Pembelajaran online menggunakan platform di uhamka.ac.id dan juga beberapa 
platform lainnya 

6 Untuk kegiatan dosen sudah hampir seluruhnya menggunakan sistem online juga 
tetapi masih sangat terbatas dan sesekali membutuhkan untuk hadir ke kampus 
untuk keperluan yang tidak bisa secara online

7 Uhamka membuat gugus tim yang aktif berpartisipasi dalam penanganan 
COVID-19 ini dengan memberikan bantuan dana sebesar 1 Miliar



Universitas Azzahra

1 Pengalihan kegiatan perkuliahan tatap muka dikelas menjadi daring (online)

2 Melakukan pembelajaran online menggunakan media google classroom dan 
zoom cloud meetings

Universitas Al-azhar Indonesia

1 Melakukan penyemprotan desinfectant dan pembersihan sarana prasarana 
kampus, melakukan cek suhu saat masuk ke UAI, mengeluarkan himbauan, 
edaran dan surat Rektor perihal kebijakan kegiatan akademik dan non akademik 
(seperti kuliah online, dan WFH). 

2 Memberikan berbagai informasi di media sosial dan student desk mahasiswa

3 Bantuan keringanan bahan pokok untuk mahasiswa

4 Keringanan biaya SPP sebesar 15%

5 Memberikan bantuan kuota pulsa untuk 3 bulan



Universitas Budi Luhur

1 Universitas Budi Luhur adalah melakukan aksi bagi-bagi masker dan jamu kepada 
masyarakat di lingkungan kampus pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2019 jam 7 – 
9 WIB di depan Universitas Budi Luhur.

2 Universitas Budi Luhur juga menyediakan hand sanitizer di tempat absensi 
karyawan, di tempat absensi mengajar dosen, di ruang sekretariat, di keuangan, 
di ruang Lab, di ruang kerja karyawan, di ruang Rektorat, dan di setiap toilet yang 
ada di lingkungan Universitas Budi Luhur.

3 Aksi lain yang dilakukan Universitas Budi Luhur adalah melakukan penyemprotan 
disinfektan di seluruh area dan ruangan Universitas Budi Luhur pada hari Selasa 
tanggal 17 Maret 2020 jam 9:30 – 11:30 WIB. 

4 Selain itu, Universitas Budi Luhur melakukan penyemprotan fogging di seluruh 
area dan ruangan Universitas Budi Luhur pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 
jam 9 – 11 WIB. 

5 Mulai hari Jum’at tanggal 20 Maret 2020 jam 16:00 WIB telah dilakukan sterilisasi 
di seluruh area dan ruang Universitas Budi Luhur.

6 Pembelajaran online sudah dilakukan sejak 6 Maret hingga 11 April 2020 (kemung- 
kinan akan di perpanjang)

7 Seluruh staf, dosen dan mahasiswa sudah tidak ada yang melaksanakan aktivitas 
di kampus (sudah mulai WFH dan SFH). Kegiatan lomba, workshop, seminar dan 
kegiatan lainnya diundur hingga belum dipastikan wkaktunya Kecuali untuk OB, 
tenaga teknisi dan security diberlakukan shift untuk datang ke kantor 

8 Mahasiswa yang sedang melakukan Praktik Keja Lapangan (PKL) / magang di 
beberapa kantor yang tidak memberlakukan WFH segera di tarik untuk diberhen-
tikan kegiatan magangnya dan menggantinya dengan tugas lain (merangkum 
buku dll)

9 Universitas Budi Luhur setiap bulannya melakukan pembagian bahan pokok 
untuk beberapa stafnya yang membutuhkan. Dan pembagian ini tetap berjalan 
dengan memperhatikan protokol pencegahan COVID-19 sesuai dengan arahan 
pemerintah dan kementerian 

10 Universitas Budi Luhur juga memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar 
untuk melakukan pengumpulan donasi penyediaan APD untuk tenaga medis 
(Baju Hazmat dan masker)



Universitas Multimedia Nusantara Jakarta

1 Menyiapkan pembelajaran secara online dengan menggunakan media zoom 
cloud meetings

2 Mahasiswa ujian tengah semester dan kuliah secara online, tidak perlu datang ke 
kampus

3 Dosen dan staf bekerja dari rumah. Monitoring pengumpulan ujian secara online, 
kuliah bisa dilakukan dari rumah

6 Ada rencana bersama dengan prodi dari PT lain untuk melakukan inisiatif edukasi 
masyarakat dan pembelajaran bersama

8 Sebelum pelaksanaan pembelajaran online ini dilaksanaka secara serempat, 
dosen telah di berikan pelatihan dan panduan oleh pihak kampus 

9 Untuk mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyusun skripsi dan perlu untuk 
melakukan penelitian di luar, maka pihak kampus memberikan opsi untuk mengu-
bah metodologi penelitian atau mengganti topik penelitian yang diambil 

10 Untuk mahasiswa yang melaksanakan kegiatan magang untuk saat ini diberhenti-
kan terlebih dahulu dan kebetulan perusahaan mereka melakukan WFH sehingga 
tidak ada kekhawatiran dari pihak PTS 

7 Dalam melaksanakan pembelajaran praktikum masih mengalami kendala, tetapi 
Universitas Multimedia Nusantara Jakarta mengambil solusi sementara dengan : 

4 Himbauan ke mahasiswa yang berisi edukasi tentang pencegahan 

5 Membuka mata kuliah online ke PT lain melalui koordinasi Dikti

a Jika kondisi mahasiswa bisa menggunakan perangkat yang mereka miiliki sendiri 
di rumah maka kegiatan pembelajaran praktikum dapat dilaksanakan

b Jika mahasiswa memerlukan perangkat yang lebih memadai yang ada di kampus, 
maka kampus memfasilitasi mahasiswa agar bisa meremote fasilitas yang dibu-
tuhkan tersebut 

c Jika opsi diatas tidak bisa dilakukan maka praktikum akan ditunda 



3 Selain itu, Universitas Bakrie juga menerapkan:

Universitas Bakrie

1 Universitas Bakrie mempersiapkan dokumen Skenario Mitigasi Risiko Penyeba-
ran COVID-19. Dokumen ini menjadi rujukan dari pengambilan keputusan 
Pimpinan Universitas dalam mengantisipasi dampak COVID-19 terhadap akti�tas 
di Kampus

2 Universitas Bakrie mengeluarkan Surat Edaran Rektor tentang Kewaspadaan 
Penyebaran COVID-19, yang diberlakukan sejak 16 Maret 2020. Melalui Surat 
Edaran tersebut, Pimpinan Universitas memberlakukan: 

a Pelaksanaan perkuliahan, bimbingan akademik, bimbingan skripsi, sidang skripsi, 
sidang proposal, melalui E-learning di sistem pembelajaran Bakrie Information 
Gateway (BIG), atau media online lainnya.

c Memberikan bantuan berupa bahan makanan pokok dan vitamin bagi Mahasiswa 
Bakrie yang saat ini masih tinggal di Kos.

d Ketua Program Studi melakukan komunikasi intensif kepada seluruh mahasiswa 
untuk memastikan kondisi kesehatan dan keamanan mahasiswa.

e Secara rutin, Humas Universitas Bakrie melakukan himbauan kepada seluruh 
sivitas Universitas Bakrie untuk menjaga kesehatan, menghindari acara-acara 
sosial, olah raga, ibadah, hiburan, yang melibatkan keramaian. 

f Pimpinan Universitas secara rutin melakukan Rapat Koordinasi Pimpinan melalui 
video conference untuk memastikan jalannya seluruh akti�tas perkuliahan serta 
keamanan Mahasiswa Universitas Bakrie.

b Pelaksanaan Working From Home (WFH) bagi seluruh staf, kecuali jika ada unit 
kerja yang terpaksa ke kampus, namun atas persetujuan pimpinan Universitas.

f Menjadwal ulang untuk seluruh acara Universitas, Kemahasiswaan, dan akti�tas 
Penelitian serta Pengabdian lapangan.

g Pembentukan Crisis Centre COVID-19 di lingkungan Universitas Bakrie, untuk 
saluran komunikasi Sivitas Universitas Bakrie untuk hal kedaruratan terkait 
COVID-19 di lingkungan Universitas Bakrie.

c Pemberlakuan pengukuran suhu tubuh bagi sivitas atau tamu yang masuk ke 
lingkungan Universitas Bakrie.

d Penyediaan Hand Sanitizer di setiap sudut kampus Universitas Bakrie.

e Penyediaan masker di lingkungan Universitas Bakrie.

b Pendataan mahasiswa Universitas Bakrie yang tinggal di Kos.

a Melakukan penyemprotan desinfektan di seluruh ruangan kampus.



Universitas Agung Podomoro

1 Mahasiswa belajar dari rumah dengan sistem eLearning per 17 Maret 2020 
melalui sistem internal kampus PU-V (portal podomoro university) yang dikola- 
borasikan dengan youtube atau zoom

5 Tindakan preventif berupa pengukuran suhu tubuh, hand sanitizer, petugas 
dengan  APD di berbagai titik dipimpin oleh Satgas Kampus 

9 Membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang telah menyusun pedoman serta melak-
sanakan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 di seluruh area kampus.

10 Menghimbau penundaan perjalanan ke luar negeri, kegiatan luar kampus, dan 
kegiatan yang melibatkan banyak orang, memastikan keamanan mahasiswa 
magang/PKL.

11 Melaksanakan ujian tengah semester sesuai jadwal dengan sistem online atau 
bentuk asesmen lain.

12 Melaksanakan bekerja penuh dari rumah (BDR) atau Working from Home (WFH) 
untuk dosen, tenaga kependidikan dan bekerja sebagian dari rumah untuk opera-
tor perguruan tinggi.

6 Kegiatan disinfeksi harian maupun dengan pihak ketiga juga sudah diimplementa-
sikan sejak 14 Maret 2020.  

2 Dosen dan staff bekerja secara bergantian.

3 Social distancing

4 Tracing riwayat kesehatan Karyawan

7 Semua karyawan konsisten menjalankan protocol kewaspadaan COVID-19. 

8 Melaksanakan perkuliahan online sampai pemberitahuan lebih lanjut.



Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta

1 Univeristas MH Thamrin telah membuat surat edaran Rektor tentang beberapa 
kebijakan, meliputi: 

2 Sudah melakukan proses pembelajaran secara online sejak 23 Maret 2020 
dengan memanfaatkan platform Zoom, Jitsi dan Google Classroom. 

3 Dalam pembelajaran online ini, Universitas MH Thamrin Jakarta bekerjasama 
dengan Haruka Edu

5 Kegiatan PKL sudah selesai dilaksanakan di Universitas MH Thamrin dan untuk 
ujian PKL nya dilakukan secara online oleh Dosen kampus

6 Kegiatan UTS sudah dilakukan secara online dan selanjutnya sidang skripsi pun 
akan dilakukan secara online juga

8 Kampus memberikan bantuan berupa APD ke beberapa rumah sakit dan tenaga 
medis di sekitar kampus 

a SE. Sikap terhadap pandemi COVID-19 di lingkungan Universitas MH Thamrin

c SOP kuliah belajar mandiri selama pandemi COVID-19 

b SE tentang petunjuk melakukan pembelajaran secara online menggunakan media 
google classrom.

d SE perpanjangan masa pencegahan penularan COVID-19 di Universitas MH 
Thamrin.

4 Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan setiap minggunya

7 Ada sebanyak 11 orang mahasiswa yang menjadi relawan COVID-19 



Universitas Matana

1 Membuat surat Edaran Protokol Matana Corona Virus Response

2 Kuliah dan Ujian Online menggunakan media google classroom, power point 
video, dan zoom.

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

2 Meliburkan mahasiswa dan karyawan, melakukan kuliah daring, penyemprotan 
desinfektan di wilayah kampus Unsurya

3 Melakukan pembelajaran online menggunakan media google classroom dan 
zoom cloud meetings

3 Universitas Matana sudah melaksanakan protokol pencegahan COVID-19 
dengan melakukan penyemprotan desinfektan di lingkungan kampus

4 Seluruh citivas Universitas Matana sudah melakukan WFH secara full dan untuk 
mahasiswanya sudah melakukan pembelajaran secara online. Dalam pelaksa-
naannya, kampus membatasi dosen untuk menggunakan 3 platform saja yaitu 
Google Meeting, LMS dan Zoom meeting 

5 Sebagai bukti kepedulian dari kampus, maka Universitas Matana memberikan 
bantuan ke beberapa mahasiswa yang kesulitan untuk kuota dan kebutuhan 
bahan pangan

1 Melakukan Penyemprotan Desinfektan oleh Korp Suka Rela Mahasiswa Unsurya 
dan PMI pada tanggal 23 Maret 2020.



Universitas Prasetiya Mulya

1 Seluruh pembelajaran S1 dan S2 dengan penbelajaran online sampai dengan 5 
Juni 2020 menggunakan media google classroom, zoom, moodle, camtasia, 
klikrecord google, az recorder, dan kahoot.

2 Menginstruksikan kepada mhswa untuk belajar dari rumah dan jika diluar menjaga 
social distancing 

4 Semua karyawan wajib melaporkan kondisi kesehatan dirinya dan keluarganya 
setiap hari 

6 Memberlakukan learning online (daring) sampai tanggal 5 Juni 2020 dan akan 
mereview kembali mengikuti situasi terupdate. 

7 Memberlakukan sistem kerja WFH untuk staff dengan beberapa orang piket ke 
kantor tetapi dengan diantar jemput oleh driver dari rumah sampai ke kantor.

10 Untuk pembelajaran praktikum jika memungkinan untuk dilakukan secara online 
tapi jika tidak bisa akan dibuatkan rencana untuk adanya kelas ekstensi khusus 
untuk kelas praktikum sehingga mahasiswa tidak perlu menambahkan praktikum 
tersebut di semester depannya

11 Universitas Prasetya Mulya juga bersedia memfasilitasi beberapa tenaga pengajar 
jika mereka tidak memliki laptop untuk bekerja di rumah tersebut di semester 
depannya

3 Semua karyawan dosen dan tendik bekerja dari rumah 

5 Semua karyawan melaporkan hasil kerja setiap minggu

8 Memberlakukan wajib lapor kesehatan ke SDM untuk semua karyawan 

9 Membagikan masker untuk semua karyawan



Universitas Binawan

1 Pemeriksaan suhu pada setiap orang sebelum masuk kampus

2 Membuat single gate untuk memantau keluar masuk

4 Menyediakan hand sanitizer di berbagai wilayah kampus

5 Menyediakan hotline seputar Corona

6 Membentuk tim satgas Corona.

7 Survey kesiapsiagaan penanggulangan COVID-19 

3 Belajar dan bekerja dari rumah. Belajar online menggunakan media e-learning 
BINAWAN, edlink, google classroom, zoom, schoology.



Universitas Pradita

1 Cek suhu badan setiap civitas akademika Universitas Pradita

2 Menyediakan hand sanitizer

3 Mengadakan training dosen untuk e-learning

4 E-learning melalui google classroom

5 Mengadakan pembelajaran jarak jauh

6 Penyemprotan disinfektan

7 Social distancing di lift

8 Penyuluhan tentang bahaya COVID-19 bekerjasama dengan RS Carolus

Institut Bisnis dan Multimedia Asmi Jakarta

1 Kuliah Daring menggunakan media internal kampus learning.ibmasmi.ac.id dan 
aplikasi learning Pro.

2 Bekerja dari Rumah  

3 Piket unit IT



Institut Sains Dan Teknologi Al-Kamal

3 Mengadakan diskusi dg kampus lain melalui WAG utk sharring ilmu dan pengala-
man membuat hand sanitizer.

5 Para Dosen agama islam terlibat dalam team bentukan Yys untuk menjelaskan 
ibadah dalam keadaan darurat kepada civitas Akademika.

6 Biro Humas dan Marketing membuat spanduk yg berisi ajakan "Bersama Lawan 
Virus Corona" oleh Sivitas Akademika yang rencana akan di pasang di beberapa 
titik yang ada di Jakarta Barat

1 Prodi Farmasi membuat Hand Sanitizer standard WHO.

2 Prodi Teknik Kimia Membuat Hand Sanitizer 

4 Terlibat dalam Task Force Pencegahan COVID-19 bentul Ypp Al-Kamal Jakarta 

Institut Bisnis Dan Informatika Kwik Kian Gie

1 Perkuliahan dilakukan secara online menggunakan media google classsroom, 
google meet, dan quizizz.

4 Setiap dosen wajib memberikan laporan setiap harinya. Pekerjaan yang dilakukan 
pada hari itu dengan mengisi google form dan melampirkan bukti laporan yang 
bisa di upload

2 Dosen dan tendik bekerja dari rumah, layanan akademik dilakukan secara online

3 Promosi perilaku hidup bersih dan sehat



Institut Keuangan Perbankan Dan Informatika Asia Perbanas

1 Menerapkan online Learning menggunakan media moodle (https://elearning.per-
banas.id), aplikasi internal kampus, zoom, Xrecorder, Quizizz.

2 Menerapkan Assignment Based Lecture serta Bekerja Dari Rumah (BDR) sejak 16 
Maret 2020 

3 Untuk staf dan tenaga pengajar sudah melakukan WFH sejak 19 Maret 2020, 
kecuali untuk tim keamanan dan tim IT yang masih masuk dengan sistem shift

4 Selama pelaksanaan pembelajaran online ini belum ada kesulitan karena maha-
siswa Perbanas lingkupnya ada di daerah Jakarta sehingga mereka tidak me- 
ngalami kesulitan dalam fasilitas yang menunjang untuk melaksanakan pembela-
jaran secara online ini 

5 Perbanas melakukan penggalangan dana yang diambil dari karyawan, mahasiswa 
dan alumni untuk dibagikan ke staf yang membutuhkan atau yang terkena 
dampak dari pandemik ini juga ke lingkungan sekitar kampus Perbanas 

Institut Teknologi dan Bisnis Bank Rakyat Indonesia

1 Menjalankan mekanisme WFH dan perkuliahan Daring dengan menggunakan 
beberapa media antara lain zoom, Edlink, dan Quizizz.

2 Melakukan penyemprotan disinfektan

3 Pengukuran suhu tubuh sebelum masuk gedung

4 Menyediakan hand sanitizer di beberapa titik kampus



Institut Sains Dan Teknologi Nasional

1 Sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online dengan memanfaat-
kan platform yang dimiliki sendiri dan dibantu dengan Admud, Google Classroom, 
Google Meet, Zoom dll  (17 Maret – sekarang dan mungkin akan diperpanjangan 
mengikuti kebijakan dari pemerintah terkait PSBB saat ini)

2 Seluruh bahan perkuliahan sudah di upload di platform ISTN untuk mempermu-
dah mahasiswa dalam proses pembelajaran

3 Kegiatan wisuda di Bulan April dan sumpah Apoteker akan ditunda (namun untuk 
profesi Apoteker akan dikeluarkan serti�kat sementara oleh KFN) 

5 Seluruh kegiatan di kampus diberhentikan dan saat ini sudah WFH secara 
keseluruhan

6 Untuk beberapa bagian masih masuk dengan sistem shift 1-2x dalam seminggu 
contohnya bagian keuangan 

7 Kegiatan PKM untuk saat ini yaitu dari Fakultas Farmasi membuat produk hand 
sanitizer dan desinfektan yang digunakan di sekitar kampus

4 UTS, ujian proposal dan seminar ujian skripsi juga akan dilakukan secara online



Institut Bio Scientia Internasional Indonesia

1 Sejak awal Maret, i3L membentuk sebuah Tim Kesehatan (i3L Health Services) 
untuk menentukan dan melaksanakan langkah-langkah konkrit  terkait mencegah 
penyebaran COVID-19 ke dalam lingkungan kampus

3 Semua kegiatan perkuliahan, belajar mengajar, dan ujian tengah semester secara 
tatap muka sudah dihentikan dari tanggal 16 Maret - 3 April dan digantikan oleh 
proses pembelajaran daring (PJJ) menggunakan media zoom, cloud meetings, 
dan Talent LMS.

4 Area kampus juga ditutup selama periode tersebut. Mahasiswa dan tim pengajar 
dihimbau untuk berdiam di rumah, menghindari keramaian, dan menunda perjala-
nan studi ke luar negeri. 

5 Mahasiswa yang saat ini berada di luar negeri atau tetap berencana melakukan 
perjalanan ke luar negeri diwajibkan untuk melapor kepada i3L Health Services 
untuk kemudian diberikan arahan khusus terkait situasi masing-masing

6 Kampus bekerjasama dengan pihak swasta untuk memanfaatkan lab yang dimiliki 
untuk melakukan analisa COVID-19 karena lab yang dimiliki I3L memenuhi stan-
darnya dan memiliki real time PCR. i3L sudah menerima sample sejak 2 minggu 
lalu dan proses ini melibatkan dosen peneliti, tenaga lab i3L, relawan mahasiswa 
dan alumni yang sudah di screening sebelumnya

2 Serta memantau kondisi kesehatan mahasiswa dan tim pengajar secara berkala. 
Terhitung dari tanggal 6 Maret, tim pengajar dan staff yang baru kembali dari luar 
negeri terutama dari daerah terdampak COVID-19 diwajibkan untuk mengisolasi 
diri selama 14 hari dan memperoleh surat keterangan sehat sebelum kembali ke 
kampus.  



Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

1 Rektor mengeluarkan Surat Edaran tentang Kebijakan PBM Online mulai tgl 16 - 
28 Maret 2020 dan akan dievaluasi kemudian menyesuaikan dengan seruan 
pemerintah. Kegiatan belajar secara daring menggunakan media sigle sign on, 
zoom, google classroom, WAG, adobe premiere.

2 Rektor mengeluarkan Surat Edaran tentang Bekerja Dari Rumah (Work From 
Home) mulai tanggal 17 - 28 Maret 2020

3 Rektor mengeluarkan Surat untuk Penundaan atau Penghentian Kegiatan Semen-
tara Relawan Pajak

4 Sudah dilakukan penyemprotan desinfektan di Kampus Pusat dan Kampus Perlu-
asan. Dapat dilihat di https://www.instagram.com/p/B935zvg5lk/?igshid=5yl8a62
lof6o dapat dilihat juga di https://www.instagram.com/p/B9_Nj2IJ3iN/?igshid=1b
g1zuqh15s73

5 Melakukan sosialisasi pencegahan penularan COVID-19 melalui laman https://w-
ww.instagram.com/p/B9xqqrugkV_/?igshid=861pdm70o8wm

6 Saat ini STIAMI masih menyiapkan prosedur untuk memasuki lingkungan kampus 
dan sedang mendata keberadaan mahasiswa sekaligus menghimbau seluruh 
Civitas Akademika untuk tetap Di Rumah Saja

7 Semoga keadaan cepat berlalu tanpa memakan korban yang lebih banyak lagi, 
Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin



Institut Kesehatan Indonesia

1 Melakukan sistem pembelajaran secara daring dengan memakai beberapa aplika-
si, contohnya zoom, google classroom, google form, dll. Serta telah melalukan 
work from home bagi staff/tenaga kependidikan kampus sejak tanggal 17 Maret 
2020 - 1 April 2020.

3 Mengikuti himbauan Gubernur DKI, Kemendikbud, dan LLDIKTI wilayah III untuk 
melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan Work from Home bagi Tenaga 
Kependidikan. 

5 Adapun perkuliahan pasca UTS, IKI akan mengikuti instruksi pemerintah dan 
memperhatikan situasi dan kondisi setelah tanggal 24 april 2020. 

7 Kelas interaktif juga dibuka dengan melakukan sharring session dengan alumni 
yang saat ini sudah bekerja di industri 

8 Sebagai bentuk kontribusi sosial, kampus ITKJ memproduksi desinfektan beker-
jasama dengan SMAN 8 Jakarta

4 Adanya peningkatan status darurat COVID-19 dan Perpanjangan status sampai 
dengan 29 mei 2020, IKI melaksanakan Kegiatan UTS (20-24 April 2020) dengan 
sistem take home. Dilaksanakan sesuai kalender akademik berjalan & sesuai hasil 
rapat akademik daring pada tanggal 26 Maret 2020 pukul 12.00-13.30 WIB. 

2 Menyediakan hand sanitizer bagi sivitas akademik IKI. 

6 Agar pembelajaran online berjalan dengan ketentuan yang sesuai, kampus 
melakukan monitoring dengan cara : 

a Saat proses pembelajaran, dosen mengundang kaprodi ikut serta di kelas online 
dan juga mengcapture kehadiran di kelas online 

b Selain itu, kampus memperingatkan dosen untuk tidak mudik meskipun sedang 
libur sesuai dengan arahan pemerintah. Untuk menghindari terjadinya hal tersebut 
maka pihak kampus juga memimta dosen untuk selalu share location khususnya 
saat kelas berlangsung



Institut Komunikasi Dan Bisnis LSPR

1 Menjalankan proses kegiatan belajar mengjar dengan mekanisme online melalui 
LMS moodle, Google Classroom & Meet. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan 
social distancing diantara semua sivitas akademika LSPR.

2 Segala bentuk aktivitas kampus LSPR, baik kegiatan umum, kegiatan kemaha-
siswaan sampai dengan pelayanan dilakukan dengan sistem online

3 Melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala di seluruh area kampus IKB 
LSPR

4 Melakukan edukasi secara terus menerus melalui berbagai macam media sosial 
LSPR, poster dan lainnya untuk pencegahan dan mitigasi COVID-19 

5 Melakukan sharing beberapa materi online dalam bidang komunikasi untuk 
publik/umum

10 Kontribusi sebagaian mahasiswa dalam tim relawan BNPB dalam pencegahan 
COVID-19.

8 Penggalangan donasi dari semua sivitas akademika IKB LSPR.

9 Pembuatan massif masker oleh sivitas akademika untuk didonasikan.

11 Beberapa topik penelitian dosen LSPR terkait dengan komunikasi bencana 

12 Memberikan bantuan kuota dalam mengakses situs pembelajaran daring LSPR

6 Melakukan berbagai seminar berbasis webinar dalam bidang ilmu komunikasi dan 
juga terkait dengan pencegahan COVID-19, misalnya berupa tips handmade hand 
sanitizer, perwakilan BNPB, Eco Enzyme, tips membuat masker kain, zero waste 
dan lainnya.

7 Melakuan berbagai macam digital campaign di dunia digital, contohnya motivasi 
melawan corona, makanan yang bernutrisi, terima kasih kepada tim medis, do n 
don't saat virus covid-8. motivasi dari mantan pasien COVID-19 yang sudah 
sembuh, self love, pandangan dan pengalaman WNA dan WNI di luar negeri 
tentang corona virus, countries response analysis towards corona virus dan 
lai-lain.



Institut Teknologi Perusahaan Listrik Negara

5 Proses pembelajaran online sudah dilakukan di Institut Teknologi PLN dengan 
menggunakan platform Microsoft Teams (wajib karena keseluruhan pembelajaran 
menggunakan ini) 

6 Sebelum WFH, seluruh tenaga pendidik sudah diberikan sosialisasi pembelajaran 
online ini

8 Kampus Institut Teknologi PLN melakukan sterilisasi/penyemprotan desinfektan 
setiap seminggu sekali 

9 Seluruh kegiatan/aktivitas kampus diberhentikan sementara. Untuk kegiatan 
wisuda juga diundur dan kemungkinan akan digabung dengan wisuda semester 
ganjil di Bulan November 

10 Kebijakan mahasiswa magang mengikuti perusahaan tempat mereka magang, 
jika perusahaan memberlakukan WFH maka merekapun ikut untuk melaksanakan 
WFH

13 Memberikan sembako dan biaya hidup untuk mahasiswa yang berdomisili di 
Jakarta sebesar Rp 920.000,- per mahasiswa pada periode 23 April - 7 Juni 2020 

7 Beberapa mahasiswa dari Institut Teknologi PLN ini ada yang berasal dari daerah, 
saat ada informasi terkait dengan adanya SFH/pembelajaran secara online beber-
apa mahasiswa ini pulang ke daerah masing-masing namun saat di daerahnya 
mereka dikategorikan sebagai carier 

1 Penyemprotan desinfektan lingkungan kampus

2 Menyediakan call center untuk civitas akademika

3 PJJ/Daring

4 Jumat bersih

11 Subsidi pulsa sebesar Rp 200.000,- untuk setiap mahasiswa

12 Memberikan fasilitas wi�.id gratis



4 Sampai saat ini sudah tidak ada kegiatan yang dilaksanakan di kampus 

1 Belajar di rumah atau belajar by online dengan menggunakan beberapa media 
antara lain google classmeet, teleconference, dan quizizz.

STISIP Widuri

3 Agar proses pembelajaran berjalan dengan baik, kampus memberikan dosen 
fasilitas tambahan berupa pulsa kuota 

5 Laporan terakhir bahwa ada 1 mahasiswa yang terkena COVID-19 dan saat ini 
masih dalam perawatan di RS 

6 Sudah melaksanakan Protokol Pencegahan COVID-19 di kampus dengan menye-
diakan hand sanitizer di beberapa tempat di kampus 

2 Sudah melalukan pembelajaran serac online dengan memanfaatkan beberapa 
platform seperti Google Classroom, Whatsapp Group dan Email. Untuk kelas 
interaktif menggunakan Zoom meeting

Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta

1 Pembelajaran Daring dengan menggunakan beberapa media antara lain zoom, 
mp4, dan google apps for education.

2 Social Distancing

3 Work from Home



1 Melakukan penyemprotan disinfektan diseluruh lingkungan kampus Sekolah 
Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia pada Hari Rabu tanggal 25 Maret 2020.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta

2 Menggunakan media belajar online antara lain estudy, facestone capture, power-
point, dan quizizz

3 Untuk memantau proses pembelajaran secara online ini berjalan dengan baik, 
pihak kampus membentuk tim khusus evaluasi yang dimana kegiatan evaluasi 
dilakukan setiap harinya

4 Ujian skrispsi dan tesis sudah dilakukan secara online

5 Seluruh karyawan sudah WFH 

6 Pihak kampus memberikan mahasiswa bantuan berupa insentif

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya

1 Proses pembelajaran tetap berlangsung dengan metode online menggunakan 
beberapa media antara lain google classroom, dan whatsapp.

2 Karyawan dan tendik tetap bekerja dengan online

3 STIE Swadaya melakukan piket selama tanggal 24-31



2 Menyelesaikan tugas operasional di rumah (WFH)

6 Kegiatan ujian Tugas Akhir pun sudah dilakukan secara online

1 Melakukan sistem pembelajaran secara daring dengan menggunakan beberapa 
media antara lain google classroom, Xrecorder, dan quizizz.

STMIK Jakarta STI&K

3 Sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online sejak 17 Maret dan 
diperpanjang hingga 16 Mei 2020 (selalu dilakukan evaluasi dan mengikuti arahan 
pemerintah)

4 Sejauh ini belum ditemukan kendala dalam pelaksanaan pembelajaran karena 
dosen diberikan kebebasan untuk menggunakan fasilitas apapun yang memper-
mudah proses pembelajaran

5 UTS dan UAS sedang dipersiapkan secara online (hal ini butuh untuk dilakukan 
persiapan dengan baik dan matang karena ada beberapa dosen yang masih sulit 
atau belum terbiasa dengan teknologi jaman sekarang)

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IGI

1 KBM melalui Daring dengan menggunakan beberapa media antara lain zoom, dan 
quizizz.

2 Dosen, Tenaga Kependidikan, Operetor Bekerja dari rumah



Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti

1 Membuat pengumuman yang berisi imbauan pencegahan dan penanggulangan 
COVID-19 kepada Sivitas Akademika STIE Trisakti dan memberlakukan kegiatan 
pembelajaran dengan jalur daring dengan menggunakan beberapa media antara 
lain microsoft of�ce 365, dan camtasia.

2 Pembelajaran dan UTS secara online, pembelajaran secara online dilakukan sejak 
tanggal 16 Maret 2020

5 Pelarangan liburan dan keluar dari rumah selama kuliah online dan kerja dari 
rumah

3 Kerja dari rumah untuk semua dosen dan tenaga kependidikan

4 Pemantauan kondisi kesehatan dosen dan tenaga kependidikan

6 Penyemprotan disinfektan di lingkungan kerja.

Sekolah Tinggi Penerbangan Aviasi

1 Kampus STP AVIASI melaksanakan himbauan dari Pemerintah dan Kementrian 
Pendidikan mengenai pembelajaran dilaksanakan dirumah, STP Aviasi langsung 
memberikan informasi kepada dosen-dosen melalui surat edaran pada hari Senin 
setelah ada himbauan dari pemerintah dan kementrian

2 Melakukan pelaksanaan pembelaran dirumah, dinamakan dengan "Emergency 
Learning" dimana dosen-dosen menggunakan plattform online yang sudah ada 
antara lain zoom, google classroom, whatsapp, youtube live, dan google doc 
sesuai dengan jadwal yang telah disusun per hari, dan setelah selesai mengajar 
akan melaporkan kepada Bagian Administrasi Akademik dan Program Studi mas-
ing-masing



Sekolah Tinggi Manajemen PPM

1 Penyediaan masker dan desinfektan untuk setiap karyawan pada periode 3-7 
Maret 2020. 

3 Pemberlakukan Work from Home bagi seluruh dosen dan tenaga kependidikan 
STM PPM terhitung sejak 16 Maret 2020 hingga April 2020 (dapat diperpanjang 
sesuai situasi). 

4 Penyemprotan seluruh area kampus dengan disinfektan pada hari Selasa, 17 
Maret 2020 malam

5 Penggalangan dana bersama oleh Ikatan Alumni PPM (program Alumni PPM 
Bergerak) untuk pengadaan masker, vitamin C, D, dan E bagi masyarakat kurang 
mampu (target pengumpulan Rp 100 juta).

6 Presentasi proposal/kerja praktik dan sidang skripsi/tesis menggunakan live 
streaming.

7 Sejauh ini hasil dari survey mahasiswa terkait pembelajaran secara online tidak 
mengalami masalah dan mahasiswa merasa puas dengan sistem pembelajaran 
online ini

8 Bukan hanya proses pembelajaran dan mengajar saja yang dilakukan secara 
online, kampus juga melakukan Rapat Yudisium untuk menentukan kelulusan, 
Rapat Senat dan beberapa kegiatan lainnya secara online juga

2 Penerapan perkuliahan daring untuk seluruh program studi STM PPM selama 
satu semester (Semester Genap, Maret-Juli 2020). Pembelajaran daring menggu-
nakan Learning Management System PPM dan live streaming menggunakan 
aplikasi Zoom (licensed). Sosialisasi pembelajaran daring kepada dosen, tenaga 
kependidikan, dan mahasiswa dilakukan melalui live streaming (webinar), video, 
dan materi panduan/user guide.



Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta

1 Melakukan KBM secara Daring sejak tanggal 16 Maret 2020 dan Meliburkan 
Tenaga Kependidikan untuk Mencegah Penyebaran Virus COVID-19 

2 Melalukan monitoring kepada seluruh sivitas akademika untuk kesehatannya, dan 
saling mengingatkan.

3 Melakukan Kegiatan Belajar Mengajar dengan kuliah Daring (Elearning, WA 
Group, Line, Telegran, Email, Google Class Room, dan Zoom Meeting). 

5 Untuk proses monitoring pembelajaran online, kampus menyiapkan form yang 
perlu diisi oleh dosen setiap selesai melakukan kelas pembelajaran online

6 Sebagai kontribusi sosial terhadap COVID-19 ini, kampus bekerjasama dengan 
alumni untuk membuat penggalangan dana bantuan ke masyarakat sekitar

7 Kampus membuat beberapa kegiatan inovasi saat WFH ini, salah satunya adalah 
mengadakan lomba untuk dosen ataupun karyawan IPWIJA dengan membuat 
video kreatif. Hal ini disambut baik oleh karyawan untuk mengurasi kejenuhan 
saat melaksanakan WFH 

4 Monitoring kepada seluruh sivitas akademika IPWIJA untuk menjaga kesehatan 
dengan cara bekerja di rumah, dan meliburkan tenaga kependidikan. Salam 
hormat dan salam sehat untuk Generasi CERDAS dari Kampus IPWIJA. Terima 
kasih, Suyanto (Ketua). Mobile/WA: +62811952956  Email: suyanto.ipwija@g-
mail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dr Moechtar Talib

1 Kuliah Daring dengan menggunakan beberapa media zoom, google classroom, 
camtasia, dan quizizz

2 Work From Home



Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta

1 Melakukan lockdown kampus 1 dan 2

4 Melakukan penyemprotan disinfektan di dalam dan area kampus dari PMI 

5 Menyediakan APD dan membuka Klinik Kampus untuk mahasiswa dan umum

6 Webinar Pelatihan Kewirausahaan

7 Pelatihan Statistik

8 Memberikan subsidi pulsa

2 Memberlakukan perkuliahan jarak jauh dengan e-learning di elearning.sti-
emj.ac.id, WAG, zoom, google classroom, youtube.

3 Menerapkan Work From Home dari tanggal 16 Maret - 28 Maret, dan kemung- 
kinan diperpanjang melihat perkembangan COVID-19 dan intruksi pemerintah 
pusat dan Pemprov DKI.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wiyatamandala

1 Menyelenggarakan perkuliahan secara online dengan menggunakan beberapa 
media antara lain zoom, camtasia, schoology, WAG, dan google apps.

2 Dosen dan karyawan melaksanakan WFH



Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sint Carolus

1 Penggalangan dana untuk ketersediaan APD (1000 masker) dan hand sanitizer ke 
RS Sint Carolus 

2 Perkuliahan kebijakan dilakukan secara online dengan menggunakan beberapa 
media antara lain microsoft 365 dan quizizz.

4 Membebaskan mahasiswa dari beberapa stage praktik profesi dan memberikan 7 
sks bila berperan selama 2 bulan sesuai dengan petunjuk dari asosiasi (AIPNI)

7 Berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat, ada beberapa mahasiswa 
yang secara sukarela menjadi relawan dan tentu dengan izin orangtua (membuat 
surat izin yang di tanda tangani di atas materai) 

8 STIKES Sint Carolus juga memberikan bantuan berupa ADP dan hand sanitizer 
yang dibagikan ke Rumah Sakit yang membutuhkan

9 Seluruh staf, dosen dan mahasiswa sudah melakukan WFH dan SFH Sedangkan 
untuk tim keamanan masih tetap masuk dengan menggunakan sistem shifting

6 Untuk pembelajaran akademik tidak ada masalah dengan sistem online ini, tetapi 
untuk pembelajaran profesi menyebabkan tidak adanya kegiatan praktikum pada-
hal kegiatan praktikum ini menjadi salah satu penilaian akhir untuk Profesi Nurse. 
Tapi setlah konsultasi dengan Asosiasi Nurse, diberikan solusi sementara untuk 
menjadikan pembelajaran online ini untuk melatih critical thinking-nya

5 Pembelajaran secara online sudah dilaksanakan dengan sebaik mungkin dengan 
secara rutin melakukan controlling dan monitoring Salah satu contohnya adalah 
dengan membuat form yang wajib diisi oleh tendik tentang daily activities yang 
dilakukan setiap harinya yang akan ditanda tangani oleh pimpinannya 

3 Melibatkan mahasiswa untuk menjadi relawan dalam penanganan COVID-19



Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju

4 Aktivitas tenaga pendidik sudah WFH dengan memanfaatkan platform yang 
mudah untuk digunakan secara online

5 STIKIM sudah bekerjasama dengan PMI dan Danker untuk melakukan protokol 
pencegahan COVID-19 dengan melakukan sterilisasi kampus

6 Untuk pelaksanaan wisuda diundur hingga Bulan Juni tetapi belum dapat memas-
tikan tanggalnya karena masih mengikuti perkembangan arahan dari Pemerintah 
terkai COVID-19 ini

1 Melakukan perkuliahan online dengan Sistem Pembelajaran Online (SILARON) 

2 Penundaan Kegiatan Wisuda serta Work From Home

3 Pelaksanaan ujian, sidang skripsi dan tesis sudah dipersiapkan secara online juga

7 Kegiatan praktikum Nurse dan Kebidanan diundur terlebih dahulu

8 Kegiatan pelayanan mahasiswa sudah dilaksanakan sepenuhnya secara online

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Istara Nusantara

1 SFH dengan menggunakan beberapa media antara lain google classroom, 
Xrecorder, dan quizlet.

2 WFH



2 Pembekalan Kepada seluruh dosen tentang penerapan aplikasi PJJ seperti peng-
gunaan Google Classroom, Schoology, KulWa (Kuliah Whatsapp) dan aplikasi 
ZOOM sebagai media tatap muka seca live.

3 Mensosialisasikan surat edaran Pemerintah kepada seluruh civitas akademika 
tentang lebih banya bekerja/belajar di rumah, social distancing, dan membersih-
kan tangan setiap habis aktivitas di luar.

4 Membersihkan dengan semprotan disinfektan di seluruh ruang kelas dan ruang 
kerja.

Sekolah Tinggi Bahasa Asing IEC Jakarta

1 Menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) kepada mahasiswa

5 Menyiapan sanitizer di pintu masuk kampus.

1 Tindakan Pencegahan : Memberikan informasi lewat berbagai saluran/media baik 
online dan bukan online untuk mengenali virus COVID-19 secara benar dan upaya 
pencegahannya

2 Meliburkan aktivitas dosen dan mahasiswa dari pembelajaran klasikal/di kelas 
dengan pembelajaran online/daring lewat sistem akademik kampus dengan 
memanfaatkan sumber daya yang ada

4 Tindakan Penanggulangan : dengan sepenuhnya mengikuti arahan, anjuran dan 
kebijakan pemerintah tentang prosedur penanggulangan bila terjadi kasus.

3 Menjadwalkan kembali pola kerja karyawan dengan sistem piket, off, dan WFH 
sampai batas waktu yang masih dalam pemantauan dan perkembangan kasus 
COVID-19 

Sekolah Tinggi Desain Interstudi



1 Sudah melakukan proses pembelajaran secara online dengan menggunakan 
platform Whatsapp Group, Email dan Zoom sejak 17 Maret 2020

3 Kampus sudah melakukan WFH dengan sistem shift (3 orang) untuk kegiatan 
administrasi dan penerimaan mahasiswa baru

Sekolah Tinggi Ilmu Maritim Ami

2 UTS dilaksanakan secara online

3 Sebanyak 20 mahasiswa Stikes Mitra Keluarga menjadi relawan COVID-19 secara  
sukarela Rules : Jika sudah menjadi relawan selama 1 bulan maka akan melak-
sanakan karantina diri selama 2 minggu. Untuk relawan ini akan diberikan serti-
�kat dan keringanan untuk kegiatan pembelajarannya 

4 Setiap tenaga pendidik harus membuat perencanaan kerja yang kemudian 
dilaporkan ke atasannya untuk bisa di monitoring 

6 Untuk mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyusun tugas akhir/skripsi diberi-
kan saran oleh pembimbing untuk mengganti metode penelitian atau ganti topik

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga

1 Proses pembelajaran yang dilakukan sudah secara online 

5 Seluruh kegiatan praktikum ditunda

2 Kegiatan magang untuk mahasiswa diberhentikan sementara



1 Awal bulan Maret 2020 STIKES Kharisma Persada menyediakan Hand Sanitizer 
buatan dosen dan mahasiswa STIKES untuk disediakan pada setiap ruangan 
dosen dan admin serta pintu lift disetiap lantai. Begitupun STIKES Kharisma 
Persada menyediakan untuk kalangan sendiri digunakan dirumah.

3 Tanggal 13 Maret 2020 STIKES Kharisma Persada melakukan penyemprotan 
diseluruh bagian gedung STIKES dengan desinfektan yang dibuat oleh maha-
siswa dan dosen STIKES farmasi.

5 Tanggal 16 Maret 2020 - 20 Maret untuk dosen dan petugas admin tidak masuk 
setiap hari tetapi masuk dengan jadwal piket yang diperbarui tgl 23 Maret - 29 Mei 
2020 seluruh karyawan STIKES untuk bekerja dirumah

4 Tanggal 16 Maret 2020 - 28 Maret 2020 STIKES Kharisma Persada merumahkan 
mahasiswa utk belajar  berada dirumah masing-masing dengan sistem PJJ (pem-
belajaran jarak jauh) dan diperpanjang sampai dengan 29 Mei 2020.

2 Awal bulan Maret 2020 STIKES Kharisma Persada membuat kebijakan untuk 
mahasiswa dan dosen yang saat itu sedang di Malaysia (seminar), ketika kembali 
ketanah air untuk tidak ke Stikes selama seminggu, jika tidak ada keluhan maka 
diperbolehkan masuk, tetap menggunakan masker selama minimal 2 minggu 
sejak masuk

STIKES Kharisma Persada

1 Melakukan KBM dengan sistem daring dengan menggunakan beberapa media 
antara lain moodle, Microsoft teams, dan microsoft stream.

STIE Jakarta International College

2 Tenaga kependidikan bekerja dengan sistem WFH

3 Menyediakan disinfektan dan hand sanitizer



1 Melaksanakan Kuliah Daring dengan menggunakan beberapa media antara lain 
https://elearning.stma.trisakti.ac.id, Xrecorder.

6 Memberikan bantuan berupa sembako untuk mahasiswa yang tidak bisa pulang 
ke daerahnya karena sudah PSBB

8 Sudah melakukan protokol pencegahan COVID-19 dengan melakukan penyem-
protan desinfektan di lingkungan sekitar kampus (sudah dilakukan sebanyak 2 
kali)

Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti

2 Penyemprotan Disinfeksi Kampus

3 Donasi Bagi Mahasiswa Kurang Mampu untuk Internet

4 Sudah melakukan UTS secara online

7 Seluruh karyawan sudah WFH dengan sistem shift untuk datang ke kantor 

5 Memberikan APD ke PMI



1 Mahasiswa belajar secara online dengan menggunakan beberapa media antara 
lain google classroom, camtasia.

3 Penyemprotan disinfektan selama 3 hari berturut, dan akan dilakukan secara 
berkala

STMIK Indo Daya Suvana

2 Staff dan dosen work from Home

4 Penyediaan hand sanitizer dan masker di lingkungan kampus IDS

3 Dosen yang sebagai tenaga bidan turut serta melakukan pelayanan di RS Budi 
Kemuliaaan

2 Sosialisasi pengetahuan COVID-19 melalui aplikasi ZOOM, WhatsApp web dan 
kuesioner menggunakan quiziz

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budi Kemuliaan

1 Membuat surat untuk mahasiswa belajar di rumah dan dosen work form home

4 Membuat pedoman pembelajaran jarak jauh



3 Untuk kegiatan UTS dilakukan dengan kelas interaktif ataupun kombinasi dengan 
menyesuaikan matakuliah dan juga dosennya 

4 Kampus melakukan kegiatan kuliah umum tentang pencegahan COVID-19 secara 
online dengan mengundang beberapa pembicara.

Sekolah Tinggi Kepemerintahan dan Kebijakan Publik

1 Work from home

2 Kelas online dengan menggunakan beberapa media antara lain google zoom.

2 Kuliah Daring dengan menggunakan beberapa media antara lain edmodo, 
Xrecorder, quizizz.

3 Berkontribusi dalam pembagian masker untuk masyarakat sekitar dilingkungan 
kampus STTST, dan pengguna jalan yang lewat didepan kampus STTST

Sekolah Tinggi Teknologi Sapta Taruna

1 Work from home



Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jayakarta

1 Pembelajaran mahasiswa dilakukan daring dengan elearning sejak tanggal 16 
dengan menggunakan beberapa media antara lain www.stikesjayakartap-
kp.ac.id/lms, youtube, quizizz.

2 Dosen WFH mulai tanggal 23 (sebelumnya piket)

3 Menarik semua mahasiswa yang sedang PKL

Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA

1 Mengubah kegiatan di kelas belajar menjadi pembelajaran daring dengan meng-
gunakan beberapa media antara lain zoom, screen 0 matic, dan quizizz.

2 Dosen, tendik, dan karyawan STBA LIA bekerja dari rumah

3 Membersihkan kampus secara menyeluruh dengan disinfektan.



Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pertamedika

2 Pembelajaran Daring dengan menggunakan beberapa media antara lain zoom, 
dan Xrecorder.

1 Work from home

3 Memberikan potongan biaya kuliah sebagai pengganti subsidi pulsa

STMIK Widuri

1 Proses kegiatan belajar mengajar (KBM) dilakukan secara daring dengan meng-
gunakan beberapa media antara lain google class room, seesaw.

2 Dosen, Tenaga Kependidikan termasuk operator Perguruan Tinggi dapat bekerja 
penuh dari rumah (BDR) atau Full Working From Home (WFH). 

STMIK Eresha

Melaksanakan pembelajaran daring dalam rangka pencegahan pandemi COVID-19 
dengan menggunakan beberapa media antara lain moodle dan camtasia



2 Melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh area kampus

1 Pembelajaran daring, work from home bagi tendik dan dosen dengan menggu-
nakan beberapa media antara lain LMS Gamatechno, Youtube, zoom, google 
meet.

Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Profesi Indonesia

2 Kuliah Daring dengan menggunakan beberapa media antara lain edmodo, 
Xrecorder, quizizz

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Persada

1 Work from home

Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT

Membuat surat edaran untuk meliburkan perkuliahan tatap muka dan mengada-
kan kelas online dengan menggunakan beberapa media antara lain edmodo, 
hypercam.



3 Seluruh sivitas akademika sudah melakukan kegiatan WFH secara full

7 Kegiatan PKM ditunda hinggal Bulan Juli

2 Pada Kampus Akademi Sekretari Budi Luhur. Salah satu bentuknya dengan men-
gadakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau E-learning menggunakan Learning 
Management System (LMS) via elearning.budiluhur.ac.id mulai tanggal 16 Maret 
2020 - 11 April 2020 dan akan dievaluasi kembali setelahnya.

Akademi Sekretari Budi Luhur

1 Mengeluarkan Surat Edaran Direktur Nomor E/AST/DIR/000/001/03/20 Tentang 
Pencegahan Terhadap Persebaran Corona Virus Disease (COVID-19) 

4 Kegiatan magang mahasiswa sudah dihentikan dan mahasiswa di kembalikan ke 
rumah masing-masing

5 Untuk tugas akhir, bimbingan bahkan kemungkinan ujian skripsi akan dilakukan 
secara online

8 Untuk penelitian sudah ada beberapa dosen yang mengajukan proposal peneli-
tian tetapi masih dipikirkan kembali melihat situasi saat ini yang belum memung- 
kinkan 

6 Kegiatan kemahasiswaan diharapkan tetap bisa berjalan dengan memberikan 
saran untuk mengikuti kegiatan yang bisa dilakukan secara online seperti ikut 
serta lomba ataupun webinar

Akademi Pariwisata Paramitha Jakarta

Mendukung program pemerintah dengan Melaksanakan Perkuliahan Jarak Jauh 
dengan menggunakan beberapa media antara lain google classroom, screencast 
0 matic.



Akademi Sekretari Dan Manajemen Don Bosco

1 Membuat Surat Edaran untuk mencegah dan pananggulangan COVID-19 dan 
pengaturan kuliah online.

2 Membersihkan (disinfectant) setiap ruangan, menyediakan fasilitas pembersih 
tangan

7 Kegiatan praktikum dilakukan dengan acara membuat video dan mahasiswa 
tersebut harus mengirimkan video ke dosen dan juga membuat laporan

8 Kegiatan evaluasi dilakukan dosen dengan membuat laporan dengan format 
tertentu yang sudah ditentukan sebagai bentuk monitoring pembelajaran

10 Pihak yayasan memberikan bantuan kepada mahasiswa dengan memberikan 
kebijakan penurunan biaya kuliah 

11 Untuk gaji dosen dan karyawan masih normal seperti biasa dan tidak ada pemo-
tongan 

9 Untuk mahasiswa yang sedang melakukan PKL, tetap melalukan kegiatan PKL 
nya dengan memberlakukan sistem WFH sehingga mereka perlu membuat lapo-
ran khusus ke kantor/perusahaan tersebut. Dan laporan tersebut dijadikan 
sebagai bahan/materi penyusunan tugas akhir

4 Sudah melakukan protokol pencegahan COVID-19 dengan melalukan penyem-
protan desinfektan di lingkungan kampus (sudah 3x)

3 Sudah melakukan proses pembelajaran secara online dengan menggunakan 
platform Zoom dan Google Clasroom sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai seka-
rang dan masuk lagi di bulan Juni jika sudah ada edaran lagi dari pemerintah dan 
kementerian terkait dengan PSBB ini (menyesuaikan)

5 Ujian dilakukan secara online

6 Sudah memberlakukan WFH untuk seluruh karyawan 



Akademi Keperawatan Keris Husada

1 Melakukan penyemprotan disinfektan area sekitar kampus

4 Melakukan sosial distancing dengan melakukan perkuliahan daring atau PJJ 

5 Donasi Melalui Aipviki untuk pengadaan APD dan Logistik

8 Membuat tempat cuci tangan

9 Melakukan deteksi suhu saat masuk ke lingkungan kampus

2 Pembuatan tempat cuci tangan menggunakan sabun Pintu masuk, Taman dan 
Kantin Area Parkir dan Musholah

6 Yayasan mendukung kegiatan pembelajaran secara online dengan memberikan 
subsidi kuota untuk dosen dan untuk mahasiswanya diberikan potongan biaya 
kuliah

7 Ada mahasiswa yang ikut serta sebagai relawan COVID-19. Untuk mahasiswa ini 
akan disetarakan SKSnya

10 Memberikan bantuan ke RS yang bekerjasama dengan Akper Keris Husada 
dengan memberikan supplement, vitamin dan nutrisi

3 Menyediakan Hand sanitizer di depan pintu kelas, laboratorium dan depan ruang 
dosen



Akademi Teknik Telekomunikasi Sandhy Putra Jakarta

1 Mengeluarkan Surat Edaran Direktur beserta Juklak untuk Work Form Home dan 
kuliah Online dengan menggunakan beberapa media antara lain zoom, edmodo

7 Akatel Sandhy Putra Jakarta sudah melaksanakan Protokol Pencegahan 
COVID-19 dengan melakukan penyemprotan desinfektan di lingkungan kampus 
beberapa kali

8 Sebagai bentuk kontribusi terhadap pandemik COVID-19, Isaat ini beberapa 
mahasiswa sedang dalam proses untuk mengembangkan mobile desinfektan, 
pembuatan booth hand sanitizer untuk disebar di stasiun dan tempat umum lain- 
nya dan juga sedang membuatn ventilator yang dapat digunakan untuk tenaga 
medis yang membantu di RS yang dirujuk untuk COVID-19 

6 Kampus memberikan bantuan kepada mahasiswa pengguna kartu Telkomsel 
untuk mendapatkan free kuota internet

4 Berinovasi dalam pembuatan Penyemprotan Desinfektan berbasis IOT dan 
Mikrokontroller (dalam proses)

5 Sudah melakukan proses pembelajaran secara online, dengan memanfaatkan 
platform Ad Modu, Zoom meeting, Whatsapp Group, email, Google Classroom

2 Menentukan Kontak Crisis Centre untuk Civitas Akademi Telkom Jakarta

3 Melakukan Penyemprotan desinfektan di area kampus

Akademi Komunikasi Media Radio Dan TV Jakarta

Pembelajaran Secara Online/Daring dengan menggunakan beberapa media 
google classroom, camtasia, quizziz.



Akademi Komunikasi SAE Indonesia

1 Penyemprotan disenfektan dengan 3 vendor

2 Pemakaian alat pengukur suhu untuk yang akan memasuki kampus baik staff 
maupun tamu. 

3 Pemakaian Hand sanitizer setiap ruangan baik ruang kuliah, ruang studio dan 
semua ruangan

4 Melarang mahasiswa, dosen, staff atau tamu yang mempunyai suhu diatas 37 
untuk meninggalkan kampus.

5 Melarang dosen atau mahasiswa yang baru kembali ke indonesia untuk stay 
dirumah dalam jangka waktu 14 hari. 

6 Menjadwalkan dosen pengganti apabila dosen bersangkutan baru kembali dari 
Luar negeri. 

7 Mengikuti anjuran Pemerintah untuk memberikan pembelajaran E-Learning 
melalui Zoom dan Canvas

Akademi Akuntansi Y.A.I Jakarta

1 Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang dilaksanakan menggunakan metode 
daring/secara online melaui SISKAMAYA atau Program Aplikasi lainnya yang 
disampaikan melalui Portal Dosen atau Portal Mahasiswa 

2 Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang akan dimulai pada bulan Juni 
hingga Agustus



Akademi Keperawatan Yaspen Jakarta

1 Merubah pembelajaran menggunakan pembelajaran jarak jauh baik perkuliahan 
maupun proses ujian

3 Mensosialisasikan upaya pencegahan COVID-19 kepada civitas akademika dan 
masyarakat luas

2 Menghentikan sementara pembelajaran praktek di RS sampai kondisi kondusif

4 Menyedian hand sanitizer di tempat tempat strategis di kampus Akper Yaspen 
Jakarta

5 Melakukan pembersihan dan penyemprotan kampus.

Akademi Keperawatan Hermina Manggala Husada

4 Menggunakan beberapa media dalam belajar online atara lain media internal 
kampus https://akperherminamanggalahusada.ecampuz.com/, Youtube.

2 Membersihkan Kampus dengan cairan disinfektan

3 Menempatkan hand sinitizer dipintu masuk serta tiap kelas dan ruang kerja

1 Sosialisasi ke Mahasiswa Via Grup Whatsapp



Akademi Keperawatan RSP TNI-AU Jakarta

5 Beberapa arahan sudah disampaikan, seperti : 

6 Kegiatan pengabdian kepada masyarakat masih dilakukan beberapa mahasiswa 

8 Sistem pekerjaan WFH sudah dilakukan oleh seluruh staff 

1 Menyediakan hand sanitizer dan wastafel dan sabun cuci tangan di tempat - 
tempat tertentu lingkungan Akper RSP TNI AU

3 Proses pembelajaran sudah dilakukan secara online dengan memanfaatkan 
platform seperti Zoom meeting, Whatsapp Group dan juga platform e-learning 
yang sudah dimiliki oleh kampus 

4 Proses monitoring dilakukan dengan mewaijbkan dosen untuk mengisi form 
setelah melakukan kelas online 

7 Karena lingkungan kampus berdekatan dengan RS yang dirujuk untuk menangani 
pasien COVID-19 maka pihak kampus melakukan penyemprotan desinfektan 
setiap 2 hari sekali

a Kegiatan penelitian : untuk tidak menghentikan kegiatan penelitian sementara ini 
khususnya jika harus bertemu secara langsung dengan orang lain 

b Untuk mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir : mengubah metodologi 
penelitian menjadi studi kasus pembandingan penelitian dengan hasil penelitian 
sebelumnya

2 Penyemprotan desinfektan di lingkungan Akper RSP TNI AU secara berkala



Akademi Keperawatan Fatmawati

1 Melaksanakan pembelajaran secara daring dari rumah seluruh sivitas akademika 
dengan menggunakan beberapa media antara lain Edlink Sevima

2 Kegiatan PBM sudah secara online  menggunakan berbagai platform yang terse-
dia dan bisa dimanfaatkan seperti google hangouts, zoom dll

5 Kampus Akper Fatmawati juga sudah menjalankan protokol pencegahan 
COVID-19 dengan melakukan sterilisasi kampus

6 Untuk beberapa staff masih ada yang piket seperti Sekuriti, OB dengan memberi-
kan fasilitas berupa hand sanitizer, sarung tangan, masker dll

7 Beberapa mahasiswa menjadi relawan COVID-19 (tidak bersifat wajib dan perlu 
persetujuan dari orang tua)

8 Mahasiswa yang sedang melaksanakan PKL sudah di tarik dan dihentikan terlebih 
dahulu karena khawatir dengan lingkungan tempat mereka PKL adalah tempat 
yang sangat tinggi kemungkinan penularannya (Rumah Sakit)

9 Akper Fatmawati melakukan penggalangan dana untuk disumbangkan kepada 
Alumni Akper Fatmawati yang bekerja di RS yang menangani pasien COVID-19 

10 Sebagai bahan evaluasi dosen Akper Fatmawati diwajibkan untuk membuat lapo-
ran harian dosen menggunakan Google Form.

3 Seluruh dosen sudah WFH sesuai dengan arahan dari LLDIKTI Wilayah III

4 Saat ini sedang pelaksanaan UTS secara online



Akademi Refraksi Optisi Leprindo Jakarta

1 Perguruan Tinggi Leprindo memberlakukan pembelajaran secara daring melaui 
whatsapp, email, google classroom, zoom.

3 Perguruan Tinggi Leprindo juga menyediakan hand sanitizer serta thermometer 
infrared sebagai tindakan pencegahan penyebaran virus corona. 

4 Menunda kegiatan Praktek klinik lanjutan yang merupakan kegiatan rutin pengab-
dian kepada masyarakat.

6 Bisa membantu melakukan pengadaan 1000 kacamata septicglass untuk para 
relawan khususnya relawan mahasiswa perguruan tinggi di Jakarta. Untuk kegia-
tan pendistribusiannya, meminta bantuan dari LLDIKTI Wilayah III 

2 Memberlakukan work from home (WFH) untuk dosen serta tenaga kependidikan. 

5 Kegiatan penerimaan mahasiswa baru sudah berjalan secara online

Akademi Kesehatan Gigi Ditkesad Jakarta

2 Monitoring posisi mahasiswa

3 Sterilisasi Kampus

1 Kuliah Online



Akademi Farmasi Bhumi Husada

1 Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online

2 Forum diskusi dapat dilakukan menggunakan aplikasi misal google classroom

Akademi Keperawatan Andalusia Jakarta

Melakukan metode pembelajaran secara online, melalui google classroom

Akademi Gizi Andalusia

Melakukan metode pembelajaran secara online, melalui google classroom



Politeknik Manufaktur Astra

1 Melakukan kuliah secara online dari mulai tgl 16 Maret hingga 27 Maret yang 
diperpanjang hingga 9 April melalui microsoft teams, moodle, camtasia.

2 Melakukan split team (piket) diantara staf pengajar dan karyawan untuk memasti-
kan social distancing dan keberlangsungan proses bisnis di institusi

3 Kegiatan pembelajaran 65% merupakan kegiatan praktium (lab ataupun work-
shop) kemungkinan dengan kondisi seperti ini akan di jadwalkan mundur 

4 Untuk kebijakan mahasiswa yang magang dan sedang TA tetap dilaksanakan 
sesuai dengan perusahaannya. Ada yang WFH ada juga yang masih masuk tetapi 
ada juga mahasiswa yang diberhentikan magangnya untuk sementara waktu 

5 Masih dalam kajian : mahasiswa tingkat akhir yang biasanya harus membuat 
project ataupun improvement di perusahaan tempat dia magang tetapi maha-
siswa tersebut harus diberhentikan karena pandemik ini. Apa yang bisa dilakukan 
oleh kampus terkait dengan lamanya masa studi mahasiswa?

7 Seluruh kegiatan dan aktivitas di kampus sudah di berhentikan atau di tunda 
sementara termasuk dengan pengabdian kepada masyarakat

6 Kesulitan yang dihadapi dalam pembelajaran secara online ini adalah masih 
kurangnya fasilitas yang mendukung proses pembelajaran bagi tiap mahasiswa 
(kuota ataupun fasilitas lainnya). Hal ini menjadi permasalahan yang cukup perlu 
diperhatikan karena menyebabkan sulitnya atau ketertinggalan materi pembelaja-
ran. Solusi sementara yang ditawarkan oleh pihak kampus yaitu dengan mengu-
rangi durasi waktu untuk Vicon (hanya 30 – 60 menit saja) dan sisanya diberika 
tugas, dan juga pihak kampus sedang berusaha untuk bekerja sama dengan 
provider untuk membantu menyediakan fasilitas free kuota



Politeknik LP3I Jakarta

1 Membuat kebijakan berupa pedoman pelaksanaan study from home, work from 
home, melalui sistem internal kampus bernama smart lecture dan smart student, 
serta dikombinasi dengan media eksternal (zoom, hangout, meet, skype)

2 Melakukan sterilisasi kampus

3 Menyiapkan hand sanitizer di setiap pintu masuk kampus

4 Membuat poster pencegahan COVID-19 baik berupa hard copy maupun untuk 
media sosial.

Politeknik Karya Husada

1 Mengharuskan Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa untuk meningkat-
kan Perilaku Hidup Bersih dan sehat terkait dengan pencegahan COVID-19 

3 Politeknik Karya Husada tidak melaksanakan kegiatan yag mengumpulkan 
banyak orang

4 Menghimbau Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa untuk tidak melaku-
kan perjalanan dalam negeri maupun luar negeri yang tidak perlu

2 Proses pembelajaran dilaksanakan secara Jarak Jauh/daring serta memberlaku-
kan Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk bekerja di rumah ( terkait pekerjaan di 
rumah, semua karyawan membuat logbook setiap hari dan berkoordinasi melalui 
medsos dan rapat dengan Zoom )



Politeknik Sahid

1 Mengambil langkah kewaspadaan dan pencegahaan terhadap penularan 
COVID-19 diarea lingkungan kampus Politeknik Sahid, dengan cara mengalihkan 
kegiatan pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran online melalui google 
classroom, dan mengalihkan pekerjaan administrasi kampus dikerjakan dari 
rumah (Work From Home).

1

2 Meniadakan kegiatan atau acara yg mengumpulkan orang banyak / massa pada 
pelaksanaan perayaan Hari Jadi Politeknik Sahid ke 372

33 Memberikan arahan kepada Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan untuk 
mulai menerapkan hidup sehat3

4 Menganjurkan seluruh Civitas Akademika Politeknik Sahid untuk tetap produktif di 
rumah masing - masing selama pandemi COVID-19 444

5 Sudah melaksanakan Protokol Pencegahan COVID-19 di kampus dengan 
melakukan kegiatan penyemprotan desinfektan dan membuat peringatan di web-
site Politeknik Sahid tentang COVID-19 

6 Sampai saat ini pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru secara online dan 
kemungkinan kegiatan ospek juga akan dilakukan dengan cara online 

Politeknik Hang Tuah Jakarta

Melakukan penyemprotan desinfektan Ruangan dan Sarana Prasarana perkuliah-
an Politeknik Hang Tuah Jakarta1
Melaksanakan kegiatan bakti sosial ke Rumah Sakit sekitar Kampus2
Memberikan kelonggaran pada pembayaran kuliah3



Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

1 Melakukan pembelajaran online dan test online / take home test s.d 26 Juni 2020 
(Kebijakan No 0770/II/R-KP.101.05/03/2020), Semester Antara ditiadakan   1

2 Kebijakan Larangan ke LN baik bagi dosen, mahasiswa dan tendik s.d 30 Juni 
2020 2

33 Kebijakan Full WFH bagi karyawan periode 23 Maret - 5 April 2020 ( Kampus 
Semanggi & Pluit ditutup total, Kampus BSD akses terbatas)  3

4 Penyelenggaraan tes seleksi online bagi mahasiswa baru S1 dan Pascasarjana  444
5 Edukasi dan kampanye terkait COVID-19 (Social distancing, physical distancing, 

gerakan berbagi kebaikan dan berbagi energi positif saat #dirumahsaja, himbauan 
jangan borong perlengkapan medis, jangah habiskan hand sanitizer di tempat 
umum, menjaga kesehatan pribadi

6 Penyemprotan disinfektan di kampus dan pengukuran suhu bagi pengunjung 

11 Bekerjasama dengan Telkomsel dan Indosat untuk memberikan free kuota 
kepada mahasiswa 

10 Penggalangan dana untuk menyumbangkan bantuan logistik (minuman dan 
makanan kemasan, vitamic C kepada tenaga medis) 

9 Penggalangan dana oleh alumni untuk pembelian alat medis dan disumbangkan 
ke RS  

8 Pembuatan hand sanitizer oleh prodi farmasi dan pembagian ke para pekerja 
harian   

7 Pembuatan masker dari kain dan distribusi ke para pekerja harian di sekitar 
kampus   

Pengembalian biaya wisuda  13
12 Memberikan bantuan potongan biaya kuliah sebesar Rp 500.000,-  

Menggalang pengumpulan beasiswa bagi mahasiswa yang terdampak COVID-19 14



Universitas Kristen Indonesia

Prosedur sanitasi dan cek suhu tubuh setiap memasuki gedung-gedung UKI1
Kebijakan online learning, online UTS, dan work from home per 16 Maret 20202
Penyemprotan disinfektan di wilayah UKI Cawang dan Diponegoro sebanyak dua 
kali3
Pembuatan hand sanitizer berbasis alkohol kerja sama FK UKI, FKIP prodi Pendi-
dikan Kimia, dan LPPM UKI untuk disumbangkan ke warga sekitar Kelurahan 
Cawang

4
Sudah melakukan proses pembelajaran menggunakan daring / online sistem 
kecuali untuk pembelajaran praktikum. Pembelajaran yang membutuhkan prakti-
kum seperti Jurusan Fisioterapi untuk saat ini dihentikan sementara 

5

Universitas Tarumanagara

1 Sudah melakukan proses pembelajaran menggunakan online sistem, saat ini 
mahasiswa Universitas Tarumanagara sedang melaksanakan UTS (Ujian Tengah 
Semester) secara online juga dengan memanfaatkan platform pembelajaran yang 
mereka miliki sendiri dengan naman LINTAR dan juga didukung dengan beberapa 
platform pembelajaran online lainnya

1

2 Dalam pelaksanaan UTS online ini Kaprodi secara rutin melakukauan agar tetap 
berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada



Universitas Respati Indonesia

1 Pimpinan universitas membuat Surat Edaran kepada Civitas agar waspada dan 
berpartisipasi aktif dalam pencegahan penularan COVID-19 dengan cara:

a Memberlakukan pembelajaran daring bagi mahasiswa sejak tanggal 24 Maret 
2020.

b Menonaktifkan aktivitas layanan akademik di kampus, dengan menganjurkan 
tapendik bekerja dari rumah. 

c Mewajibkan dosen menyediakan materi pembelajaran online melalui OSS (One 
Stop Service).

d Telah melakukan penyemprotan gedung dan fasilitas umum kampus dengan 
cairan disinfektan

e Mempersilahkan mahasiswa yang sehat, memiliki minat dan kompetent, untuk 
bergabung sebagai tenaga sukarelawan. Program yang digagas Pemerintah

Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

1 Menerapkan kebijakan full perkuliahan jarak jauh/dalam jaringan

2 Menerapkan sistem kerja WFH bagi staff secara bergantian

3 Bekerjasama dengan NU Care-Lazisnu memproduksi hand sanitizer dan masker

4 Mengirim relawan dalam Tim COVID-19 PBNU dalam melakukan edukasi/pro-
moting health dan kegiatan pencegahan di pondok pesantren dan masyarakat 
umum



Universitas Pertamina

1 Online class menggunakan media Moodle, zoom, power point, freecam, edmodo, 
loom, dan google classrom   

2 Dosen dan staff work from home

3 Penyemprotan disinfektan pada area kampus

Memberikan fasilitas kepada stafnya laptop juga sambungan internet sehingga 
pekerjaan dapat tetap dilaksanakan sebaik mungkin 

5 Kegiatan pembelajaran dengan sistem online pun sudah diberlakukan dengan 
menggunakan platform e-learning yang dimiliki oleh Universitas Pertamina 

6 Untuk kegiatan pembelajaran praktikum sebisa mungkin di modi�kasi agar bisa 
dilakukan secara online. Tetapi untuk beberapa jurusan seperti geologi dan 
ilmu-ilmu lainnya yang membutuhkan kuliah lapangan ini menjadi kendala yang 
cukup sulit karena meskipun digantikan dengan melihat video atau studi kasus 
masih kurang efektif. Hal ini masih jadi diskusi lanjutan bagi Universitas Pertamina 
untuk dicarikan solusi terbaiknya seperti apa  

8 Semua kegiatan dan aktivitas di kampus sudah diberhentikan, bahkan wisuda 
pun diundur sampai waktu yang belum ditentukan

7 Universitas Pertamina juga membuat produk hand sanitizer yang dibagikan ke 
lingkungan sekitar kampus (pasar dan penduduk sekitar)  

4



Universitas Paramadina

Membuat Surat Edaran bagi Civitas Akademika1

Universitas Paramadina melakukan kegiatan donasi bekerjasama dengan PMI 
untuk melakukan packaging penyediaan sabun untuk cuci tangan3

2 Melakukan media pembelajaran online menggunakan zoom cloud meetings

Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan

Work From Home bagi Karyawan dan Dosen Struktural dan Kuliah berbasis 
Online elearning untuk seluruh mahasiswa ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Kegiatan 
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat hingga Seminar Hasil dilakukan 
secara Online. Demikian juga pelaksanaan Dharma keempat yakni Pengkajian 
dan Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dilakukan secara Online. 
Media yang digunakan selain LMS, juga media sosial dan video conference 
seperti Aplikasi Hangouts Meet (Google LLC), ZOOM, dan lain-lain

1

IInstitut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan sudah membentuk MCCC (Muham-
madiyah Center Comand COVID-19) yang berfungsi ; memberikan bantuan sosial 
kepada masyarakat sekitar kampus, bantuan sosial kepada mahasiswa dan kelu-
arga mahasiswa yang terdampak di sekitar kampus , dispensasi biaya perkuliahan 
untuk mahasiswa yang terdampak

2

Penyemprotan Disinfektan3



Institut Bisnis Nusantara

Melakukan pembelajaran secara e-learning menggunakan media google class-
room, add link/ siakad, dan quizizz 

Kebijakan Work from home

Sudah melakukan proses pembelajaran secara online untuk seluruh mata kuliah

Untuk kegiatan praktikum yang menggunakan studio dan lab dilakukan penye-
suaian jadwal  

Sudah memberlakukan kegiatan WFH dengan mengaktifkan sistem shift untuk 
setiap bagiannya

Ada beberapa mahasiswa yang menjadi relawan COVID-19 dan ini akan ada 
penyetaraan nilai

Kegiatan ujian dilakukan secara online (UTS dan UAS) dan kedepannya dimung- 
kinkan untuk melakukan sidang skripsi secara online 

Kegiatan evaluasi dilakukan secara online menggunakan Zoom baik kegiatan 
akademik maupun kegiatan non akademik  

Sudah melakukan protokol pencegahan COVID-19 dengan melalukan penyem-
protan desinfektan di seluruh kampus (sudah dilakukan 2 kali), memberlakukan 
satu pintu akses dan juga menyediakan hand sanitizer di lingkungan kampus

1
2
3
4
5
6

9
8
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Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957

Work From Home

Kuliah Daring menggunakan media SIAKAD Virtual class, zoom, seesaw, dan 
kahoot

1
2

STMIK Kuwera

1 Perkuliahan saat ini hanya dilakukan dilakukan secara online dengan menggu-
nakan beberapa media antara lain google classrom dan zoom 

2 Menyediakan hand sanitizer di tiap ruang, pintu masuk, dan lorong

3 Menyediakan alat pendeteksi suhu yang dioperasikan oleh Security di pintu 
masuk

4 Mensosialisasikan Social Distancing kepada karyawan untuk mencegah kerumu-
nan

5 Melakukan piket secara bergiliran kepada divisi yang memang harus ada di 
tempat / lapangan

6 Memberlakukan WFH kepada divisi yang tugasnya dapat dilakukan dari rumah

7 Menyemprot ruangan disinfektan / antivirus



Perkuliahan tatap muka ditiadakan diganti daring dengan menggunakan bebera-
pa media antara lain email, line, zoom, whatsapp, screencast, xrecorder, quizizz. 

Penyemprotan disinfektan di seluruh area kampus

Kampus memberikan bantuan kepada masyarakat dan yatim piatu sekitar 
kampus berupa paket sembako

Kegiatan penelitian masih berjalan dengan memperhatikan protokol pencegahan 
COVID-19 

Sudah melakukan proses pembelajaran secara online dan berjalan dengan lancar 
bahkan tingkat kehadiran dari mahasiswa meningkat 

Pembelajaran secara online memanfaatkan platform Zoom

Pihak kampus memberikan bantuan berupa potongan biaya kuliah (untuk biaya 
kuota internet yang dikeluarkan oleh mahasiswa)

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bhakti Pembangunan

1
2
3
4
5
6
7

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Taman Siswa

Meliburkan kegiatan perkuliahan tanggal 16-27 Maret 2020

Kuliah online tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan 8 Mei 2020 dengan menggu-
nakan beberapa media antara lain google classroom, zoom, dan microsoft of�ce 

Bekerja dari rumah tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan 30 April 2020

1
2
3



Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia

Menutup kampus hingga tiga bulan kedepan dlm rangka social distancing mence-
gah penularan COVID-19 

Mahasiswa dan umum yg berkepentingan dgn manajemen kampus diberikan 
nomor hp yg dapat dihubungi setiap saat  

Menyediakan anti septik (hand sanitizer) utk para pegawai dan mengadakan 
penyemprotan disinfektan ke seluruh bagian ruangan adminitrasi, ruang kelas dan 
sekeliling gedung kampus  

Sudah melakukan protokol pencegahan COVID-19 dengan melakukan penyem-
protan desinfektan di lingkungan kampus, membagikan hand sanitizer untuk 
karyawan di kampus 

Sudah melakukan WFH dengan memberlakukan pula sistem shift. Untuk 
karyawan yang masuk ke kantor untuk piket diberikan pula insentif tambahan)

Kampus memberikan bantuan uang pulsa untuk dosennya

Tidak ada pemotongan gaji untuk dosen dan karyawan di kampus 

Kampus memberikan dispensasi waktu pembayaran kuliah untuk mahasiswa

Untuk memperlancar kegiatan/operasional kampus tetap ada kayawan yg masuk 
secara bergilir rata-rata 5 orang perhari kerja

Meniadakan perkuliahan yg bersifat tatap muka langsung dan menggantinya 
dengan perkuliahan daring/online dengan menggunakan beberapa media antara 
lain google classroom, camtasia, dan quizizz  

1

2
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4
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Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Inter Studi

Menyediakan hand sanitizer di pintu masuk unit kerja/kampus 

Menyediakan hand soap disetiap fasilitas cuci tangan/toilet

Penyemprotan secara berkala disinfektan 

Menggunakan media pengajaran antara lain zoom, screen 0 matic, dan quizizz 

Kampus memberikan bantuan kepada mahasiswa berupa pemberian free kuota 
untuk seluruh mahasiswa aktif sudah berjalan dari bulan Maret dan April ini

Memberikan bantuan kuota pulsa

Selain pembelajaran beberapa kegiatan lainnya juga sudah dilakukan secara 
online seperti sidang seminar dan sidang akhir

1
2
3
4
5

6
7

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Raya

Proses kegiatan belajar mengajar online dengan menggunakan beberapa media 
antara lain whatsapp



a Tanggal 18 Maret 2020 dilakukan  sosialisasi kepada seluruh jajaran pimpinan dan 
Kaprodi.

c Tanggal 21 Maret 2020 dilakuakan  sosialisasi Jajaran Pimpinan dan Kaprodi 
kepada BEM, UKM dan perwakilan mahasiswa

b Tanggal  19 - 20 Maret 2020 dilakukan sosialisasi kepada seluruh seluruh dosen.

STMIK Nusa Mandiri

Membuat pengumuman berupa Surat Edaran Ketua No: 405/2.02/ST-
MIK-NM/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang  pencegahan perkembangan dan 
penyebaran corona virus disease (COVID-19)  

Penetapan kebijakan mulai tanggal 23 Maret 2020 perkuliahan dialihkan menjadi 
full E-learning melalui laman http://elearning.nusamandiri.ac.id/elnuri/ beserta 
aplikasi penunjang lainnya seperti zoom, google classroom, whatsapp, dll dan 
ditunjang pencatatan agenda pengajaran, presensi dosen dan mahasiswa serta 
upload bukti pengajaran di kampusonline.nusamandiri.ac.id dengan Surat Edaran 
Ketua No : 407/2.02/STMIK-NM/III/2020 tgl 16 Maret 2020 tentang penggunaan 
E-learning Nusa Mandiri

Membuat dokumen kebijakan tentang panduan dan petunjuk teknis pelaksanaan 
bagi dosen dan mahasiswa dengan Surat Pengumuman Waket 1 Bidang Akade-
mik No : 430/2.02/STMIK-NM/III/2020 tanggal 18 Maret 2020  

Mengeluarkan Kebijakan Work from Home (WFH) untuk seluruh Kampus STMIK 
Nusa Mandiri bagi seluruh karyawan (Tendik dan Dosen) melalui Surat Edaran 
Yayasan No : 04/p/SDM/III/2020 Tanggal 23 Maret 2020 tentang Pencegahan 
Penyebaran Virus COVID-19

Pemberlakukan tunjangan transport sebagai tunjangan kuota bagi dosen di 
STMIK Nusa Mandiri melalui Surat Edaran No : 456/2.02/STMIK-NM/III/2020 
tanggal 21 Maret 2020 Kebijakan Pembayaran Honor Mengajar E-Learning

Melakukan proses bimbingan Skripsi secara Online dengan membuat surat 
edaran kepada dosen dan mahasiswa berikut dengan petunjuk umum, dengan 
Surat  Edaran  No : 432/2.02/STMIK-NM/III/2020 tanggal 19 Maret 2020

Melakukan sosialisasi oleh tim e-Learning Nusa Mandri yang terdiri dari:

1

2

3

7
Pelaksanaan monitoring KBM daring oleh kaprodi melalui Sistem Solve All Your 
Problems (SAYS) dan dilakukan evaluasi setiap satu minggu

Membuat questioner untuk mengukur pemahaman dan kepuasan dosen dan 
mahasiswa dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan menggunakan LMS 
Nusa Mandiri 
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Membuat kegiatan penggalangan dana mulai tanggal 31 Maret 2020 dengan 
nama Nusa Mandiri berbagi untuk penyediaan kebutuhan medis

Ikut serta dalam kegiatan peduli COVID-19 melalui MPA DHINAKARA ADVEN-
TURE yang dapat diakses pada link: https://www.instagram.com 
/p/B-R-P9KgUMP/ 

Menyediakan Hotline yang dapat di akses pada link : https://www.insta-
gram.com/p/B-R-P9KgUMP/ , agar kendala mahasiswa dalam Kegiatan Belajar 
Mengajar (KBM) Daring dapat tertangani 

Seluruh kegiatan pelayanan dilakukan secara online kecuali bagian - bagian 
tertentu yang memerlukan penanganan yang harus dilakukan tatap muka atau 
langsung

Pelaksanaan Ujian Tengan Semester (UTS) dilakukan dengan cara online pada 
tanggal 11 – 15 Mei 2020 dengan soal UTS yang sudah disiapkan
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Membuka konseling Pembimbing Akademik secara online, dengan membuat 
surat edaran No : 463/2.02/STMIK-NM/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang 
Bimbingan Konseling I kepada dosen dan mahasiswa berikut dengan petunjuk 
umumnya serta hal – hal yang terkait dengan materi konseling melalui surat 
edaran

STMIK Nusa Mandiri

Motivasi dan edukasi tentang penanganan COVID-19 kepada mahasiswa, dosen 
dan masyarakat melalui akun medsos @nusamandiri

Memberikan kontribusi dengan memberikan masker dan vitamin/nutrisi untuk 6 
Rumah Sakit

Memberikan donasi untuk garda depan COVID-19 

Pembagian masker dan nasi bungkus selama Bulan Ramadhan di sekitar kampus 
dengan memperhatikan protokol pencegahan COVID-19 20

Kegiatan bersih-bersih kampus dan penyemprotan disenfektan

18
19
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Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdi Nusantara

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dilakukan dalam pembelajaran jarak jauh 
dengan metode daring memanfaatkan fasilitas e-learning STIKes Abdi Nusantara 
Jakarta http://elearning.abdinusantara.ac.id/

Memberikan bantuan handsanitizer kepada RS dan Puskesmas yang menjalin 
kerjasama dengan STIKes Abdi Nusantara Jakarta

Menunda atau membatalkan penyelenggaraan berbagai kegiatan yang menim-
bulkan terjadinya kerumunan banyak orang 

Melarang seluruh ketua program studi, dosen, dan tenaga kependidikan untuk 
melakukan perjalanan ke luar negeri dan untuk tidak melakukan perjalanan di 
dalam negeri yang tidak penting  

5 Menyediakan fasilitas handwash dan handscrab dengan cairan hand sanitizer di 
tempat-tempat strategis di lingkungan STIKes Abdi Nusantara Jakarta 

6 Menyediakan masker bagi pengunjung yang tidak menggunakan masker

10 Menginstruksikan kepada para ketua program studi, dosen, dan tenaga kependi-
dikan untuk melaporkan kepada Ketua STIKes terkait bila yang bersangkutan atau 
ada anggota keluarga memiliki gejala sesuai kriteria WHO/COVID-19 

9 Menginstruksikan kepada para ketua program studi, dosen, dan tenaga kependi-
dikan untuk melapor kepada Ketua STIKes terkait bila yang bersangkutan atau 
ada anggota keluarga baru pulang dari luar negeri, terutama dari negara yang 
telah terjangkit kasus COVID-19 

8 Mendesinfeksi ruangan dengan cairan desinfektan secara periodik 

7 Melakukan pengukuran suhu tubuh pada setiap pengunjung yang datang ke 
STIKes Abdi Nusantara Jakarta
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STIE Indonesia Banking School

Sejak tanggal 16 Maret 2020, IBS telah menetapkan Pelaksanaan kuliah jarak jauh 
(Online) dengan menggunakan beberapa media antara lain google classroom, 
zoom, e-sampus.ibs, jitsi.org, google meet

Ujian tengah semester dilakukan secara online

Seminar Proposal dan Ujian Sidang Tesis dilaksanakan secara online  

Dosen Work Form Home, baik untuk pelaksanaan perkuliahan, monitoring pelak-
sanaan ujian, bimbingan skripsi/tesis maupun ujian seminar proposal dan sidang 
dilakukan secara online dari rumah

Pengunduran jadwal wisuda, semula tanggal 28 Maret 2020 mundur menjadi 
November 2020

Penyemprotan Disinfektan dilingkungan kampus
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Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha

Melakukan perkuliahan daring dengan menggunakan beberapa media antara lain 
google classroom, google meet, zoom dan quiz classroom

Membuat pengumuman kepada seluruh civitas akademika untuk bekerja di 
rumah dan tidak hadir ke kampus kecuali dalam keadaan terpaksa dan mendesak
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STIE Pengembangan Bisnis Dan Manajemen

Membuat surat edaran pembelajaran dari rumah dengan beberapa media antara 
lain zoom, google form, whatsapp, dan google form

Membentuk Panitia Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 STIE PBM 
melalui kegiatan penyemprotan

Menyediakan disinfektan dilingkungan kampus STIE PBM
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Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Triguna

Melakukan pembelajaran kelas maya menggunakan google classroom, zoom, dan 
quizizz

Penyemprotan disinfektan area kampus

Work from home

1
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Sekolah Tinggi Internasional Konservatori Musik Indonesia

Pembelajaran online dengan menggunakan beberapa media antara lain google 
classroom, email 



STIE Unisadhuguna

Proses Perkuliahan belajar dan mengajar dilakukan secara daring/E-Learning 
melalui penggunaan berbagai media komunikasi pemanfaatan teknologi, informa-
si dan komunikasi jejaring 

Dosen, tenaga kependidikan dan non kependidikan diterapkan Work From Home 
(WFH) sesuai dengan arahan Kemendikbud dan pemerintah dengan menggu-
nakan beberapa media antara lain google classroom, zoom, google form

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada

Mengikutsertakan 10 mahasiswa sebagai relawan di wisma atlet dibawah koordi-
nasi dengan AIPVIKI

Menggunakan beberapa media untuk proses belajar online antara lain zoom dan 
isprig studio 9

1
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Akademi Bahasa Asing Nasional Jakarta

Melakukan kuliah Daring dengan menggunakan beberapa media antara lain 
zoom, camtasia dan quizizz 



Akademi Maritim Djadjat

Mengampanyekan pola hidup sehat

Para mahasiswa dihimbau untuk melakukan perilaku hidup sehat dengan sering 
mencuci tangan menggunakan sabun atau alcohol based-handrub, menerapkan 
etiket batuk, mengonsumsi makanan sehat agar meningkatkan daya tahan tubuh, 
dan meminimalkan kegiatan dari keramaian yang kurang diperlukan

Memanfaatkan sistem e-learning Akademi Maritim "Djadajat" telah mengumum-
kan kepada peserta didiknya untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di 
rumah. Seluruh kegiatan tersebut dilakukan melalui sistem online dan tentunya 
bisa diakses di rumah

Berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan Akademi Maritim "Djadajat" untuk 
mencegah penyebaran virus Corona di Area Kampus Akademi Maritim "Djadajat"  

Menyediakan skema pembelajaran blended system, jadi program pembelajaran 
ini memadukan antara pertemuan face to face di dalam kelas dan sistem online 
sesuai semester dengan memanfaatkan Learning Management System (LMS) 
yaitu Google G Suites for Education. Dengan begitu, pelaksanaan program belajar 
masih bisa berlangsung dengan efektif
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Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Nusantara

Meliburkan mahasiswa sesuai pemerintah dan himbauan distancing dan hygenis 
tangan1
Melakukan pembelajaran online melalui sistem internal kampus https://atronusan-
tara-jakarta.ecampuz.com/2



Akademi Kimia Analisis Caraka Nusantara

Surat edaran Direktur kepada Para Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan 
tentang langkah-langkah pencegahan dan penyebaran COVID-19 dengan mene-
tapkan kebijakan terkait kegiatan belajar mengajar yaitu: 

Kampus melakukan penyemprotan rutin di lingkungan kampus

Kampus melakukan Pengabdian Masyarakat dengan membagikan Hand Sanitizer 
dan Disinfectans produksi kampus AKA CARAKA ke warga sekitar kampus dan 
sekaligus memberikan edukasi terkait pencegahan dan penanggulangan 
COVID-19 
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Terhitung mulai tanggal 16 s.d 28 Maret 2020 kegiatan perkuliahan dan praktikum 
dilaksanakan secara online dan semua mahasiswa belajar di rumah

a
Untuk kegiatan Praktikum diisi dengan pengantar dan pendalaman materi yang 
dipraktikan untuk 2 (dua) pekan

b
Seluruh kegiatan Belajar mengajar dilaporkan kepada Bagian Akademik.c
Karyawan masuk seperti biasa dengan pengurangan jam kerjad
Kampus akan mengikuti selalu perkembangan terbaru kebijakan pemerintah.e

Akademi Sekretari Saint Theresa

Melakukan perkuliaan secara dalam rangka menjaga social distancing di area 
kampus Akademi Sekretari Saint Theresia dengan menggunakan beberapa media 
antara lain zoom, bandicam

Untuk Staff akademik, mengikuti anjuran pemerintah untuk bekerja dari rumah 
(Work From Home)
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Akademi Kebidanan Kartini Jakarta

Membuat SK pengumuman pembelajaran daring dengan menggunakan 
beberapa media antara lain google classroom

Mengganti sementara kuliah tatap muka ke pembelajaran daring

Penarikan mahasiswa dilahan praktik 

Melakukan penyemprotan desinfektan dilingkungan kampus  

Memberlakuan WFH untuk karyawan dan pimpinan

Melakukan sosialisasi pencegahan COVID-19 untuk para dosen, mahasiswa dan 
karyawan melalui media sosial 

Memberikan takjil di depan kampus selama Bulam Ramadhan

Memberikan masker  
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Akademi Pariwisata Nasional Jakarta

Melakukan Kuliah Daring dengan menggunakan beberapa media antara lain 
zoom, camtasia dan quizziz



Akademi Refraksi Optisi dan Optometry Gapopin

Melakukan perkuliahan secara online melalui sistem e-learning kampus yang 
dikolaborasikan dengan zoom dan skype

Seluruh staff dan dosen bekerja dari rumah masing

Meminta dosen dan staff untuk tidak bepergian ke tempat-tempat keramaian

Melakukan penyemprotan pada area kampus dengan disinfektan

Menunda praktek kerja lapangan
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Akademi Keperawatan Harum

1 Menerapkan PHBS

2 Studi Daring utk mahasiswa dengan menggunakan beberapa media antara lain 
google classroom, Xrecorder, quizziz

3 Stay work from home bagi tenaga pendidik dan kependidikan

Ikut menjadi relawan dlm penanggulangan COVID-19 4



Akademi Kebidanan Farama Mulya

Meliburkan siswa, staff dan dosen  

Proses belajar mengajar menggunakan daring/online dengan menggunakan 
beberapa media antara lain whatsapp

Penyemprotan disinfektan di lingkungan kampus

Melakukan work from home bagi dosen dan staff
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Akademi Farmasi IKIFA

Melakukan metode pembelajaran online, dosen dan tenaga pendidik WFH 
dengan menggunakan beberapa media antara lain sistem e-learning akademi 
farmasi IKIFA, Youtube, Zoom

Melakukan pembuatan hand sanitizer mandiri utk kebutuhan kampus IKIFA

Melakukan penyemprotan desinfektan dilingkungan kampus IKIFA
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Akademi Keperawatan Sumber Waras

Bantuan dalam bentuk uang untuk penyediaan APD

Mengirim mahasiswa dan dosen bekerja sama dengan DINKES melakukan KIE

Menggunakan beberapa media untuk belajar online antara lain schoology, 
Xrecorder
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Akademi Maritim Pembangunan Jakarta

Penyediaan cuci tangan dan sabun cuci tangan di lingkungan kampus untuk para 
warga serta penyemprotan disinfektan

Menggunakan beberapa media untuk belajar online antara lain google classroom

Kegiatan monitoring terus dilaksanakan setiap harinya 

Akademi Maritim Pembangunan Jakarta juga sudah mempersiapkan ujian secara 
online  

1
2
3
4



Akademi Seni Rupa Dan Desain ISWI Jakarta

Pada tanggal 13 Maret 2020, mengeluarkan PENGUMUMAN 1, yang isinya 
melakukan penjagaan diri sesuai protokol yang berlaku dan menunda semua 
kegiatan yang berhubungan/ mendatangkan kerumunan orang banyak

Pada tanggal 15 Maret 2020, mengeluarkan PENGUMUMAN 2,  memutus kan 
Perkuliahan Tetap Berjalan secara online sesuai jadwal mulai 16 Maret 2020. 
Social Distancing mulai berlaku

Pada tanggal 15 Maret 2020, mengeluarkan Surat Edaran nomor 033/ASRIDE/-
SKU/III/2020 tentang Pencegahan Penyebaran COVID-19 pemberlakuan WFH 
secara resmi terhitung sejak 16 Maret 2020 sampai 28 Maret 2020 

Pelaksanaan poin 3 Perkuliahan Daring berjalan sesuai jadwal dengan berbagai 
media online seperti WA, Zoom, Google meeting dll. Tenaga kependidikan tetap 
bekerja dari rumah, sedangkan petugas kebersihan dan keamanan tetap menjaga 
kebersihan kampus dengan desinfektan 

Pembagian masker dan APD kepada mahasiswa

Pemberian beasiswa berupa potongan 50%
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Akademi Keperawatan Berkala Widya Husada

Membuat video penyuluhan tentang pencegahan COVID-19 

Melakukan pemberian susu beruang untuk tenaga perawat

Menggunakan beberapa media dalam belajar online antara lain google classroom, 
camtasia, quizziz
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Universitas Kristen Krida Wacana

Mengeluarkan Surat Edaran Rektor perihal Tanggap Keadaan Darurat Global 
Wabah COVID-19 

Menyelenggaran kegiatan belajar mengajar secara online bagi seluruh mahasiswa 
UKRIDA terhitung 23 Maret 2020 s/d berakhirnya semester Genap T.A 2019/2020

Mengadakan kegiatan bekerja dari rumah (work from home) bagi dosen dan 
tenaga kependidikan (sampai dengan bulan April 2020) dalam rangka meminima- 
lisasi pegawai datang ke kantor (kecuali bagi pegawai yang masih harus bekerja/-
datang ke kantor) 

Membentuk tim Satgas UKRIDA dalam rangka menunjang kegiatan belajar men-
gajar (berlaku untuk internal UKRIDA)  

Membuat materi edukasi penanggulangan penyebaran wabah COVID-19 dalam 
bentuk lea�et, e-lea�et, e-booklet, e-poster dan video yang disebarkan dalam 
bentuk cetakan dan digital
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Mengadakan rapat dan pelatihan secara online

Meniadakan acara wisuda periode bulan April 2020 7

Melakukan pembersihan gedung dan ruangan dengan disinfektan, menyediakan 
hand sanitizer dan melakukan skrining awal dengan memeriksa suhu tubuh 
pengunjung (pegawai dan tamu)

STMIK Mahakarya

Melaksanakan pembelajaran Daring dengan menggunakan beberapa media 
antara lain google classroom, OBS studio, quizizz

WFH

8
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Universitas Pancasila

Melakukan monitoring di setiap pintu untuk setiap yang masuk dengan pengece-
kan suhu dan membuat ruang disinfektarisasi

Universitas Pancasila sudah membuat surat edaran tentang kegiatan WFH (Work 
From Home) untuk para karyawan dan dosen. Untuk mahasiswa juga diberlaku-
kan SFH (School From Home)

Sudah melakukan proses pembelajaran secara online. Platform yang digunakan 
ada Moodle, E-mail, Google Classroom dan beberapa dosen yang belum terlalu 
paham dengan teknologi memanfaatkan Whatsapp Group 

Kampus sudah melaksanakan Protokol Pencegahan COVID-19 dengan melaku-
kan penyemprotan desinfektan di lingkungan kampus, melakukan pemeriksaan 
suhu tubuh saat memasuki lingkungan kampus, penyediaan hand sanitizer dan 
tempat untuk cuci tangan dilengkapi dengan sabunnya di beberapa titik kampus   

Kampus memberikan bantuan untuk mahasiswa berupa uang tunai untuk kuota 
internet 
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STIE Manajemen Bisnis Indonesia

Melakukan Perkuliahan Online Sementara Waktu dengan menggunakan 
beberapa media antara lain zoom, Xrecorder, google classroom

Melaksanakan Protokol Pencegahan Penyebaran Virus Corona

Himbauan Penundaan ke Luar Negeri/Kegiatan di Luar Kampus/Kegiatan yang 
Melibatkan Banyak Orang/Penarikan Mahasiswa Magang/PKL
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Akademi Kebidanan RSPAD Gatot Soebroto

Menyediakan sarana untuk cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci 
tangan berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis di kampus dan asrama sesuai 
dengan jumlah yang dibutuhkan

Menginstruksikan kepada civitas akademika Akbid RSPAD Gatot Soebroto 
melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berba-
sis alkohol, dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) lainnya seperti: makan jajanan 
sehat, menggunakan toilet bersih dan sehat, Olahraga yang teratur, tidak mero-
kok, membuang sampah pada tempatnya

Membersihkan ruangan dan lingkungan kampus dan asrama secara rutin (minimal 
1 kali sehari) dengan desinfektan, khususnya handel pintu, saklar lampu, kompu- 
ter, meja, keyboard dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan. Memoni-
tor absensi (ketidakhadiran) civitas akademika, Jika diketahui tidak hadir karena 
sakit dengan gejala demam/ batuk/ pilek/ sakit tenggorokan/ sesak napas disa-
rankan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri 

Memberikan himbauan kepada civitas akademika yang sakit dengan gejala 
demam/ batuk/ pilek/ sakit tenggorokan/ sesak napas untuk mengisolasi diri 
dirumah dengan tidak banyak kontak dengan orang lain

Melakukan skrining awal terhadap civitas akademika yang punya keluhan sakit, 
untuk selanjutnya diinformasikan dan berkoordinasi dengan RSPAD Gatot 
Soebroto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Memberikan Donasi 800 Masker kain bagi perawat, tim gizi, tim dokter, dosen dan 
staff

Membuat sistem pembelajaran melalui daring, dosen dan tendik bekerja WFH 
secara bergilir dengan kehadiran 50% total dosen dan tendik

Menyediakan sarana cuci tangan, sebagai media promosi kesehatan 
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Seluruh sistem pembelajaran di SMRH dilakukan secara online melalui : sistem 
informasi akademik, google classroom, edlink, edmodo, zoom meeting, whatsapp 
group yang dimulai sejak tanggal 17 Maret 2020, untuk praktik klinik 
kebidanan/praktik belajar lapangan dilakukan penundaan, pembimbingan tugas 
akhir mahasiswa (KTI dan Skripsi) dilakukan melalui email dan zoom meeting, 
proses UTS direncanakan secara online tgl 21 April - 14 Mei 2020, proses tersebut 
dilakukan monev oleh waket 1 dan dilaporkan kepada ketua SMRH setiap jumat

Dilakukan rapat-rapat online pada prodi, jajaran wakil ketua dan ketua SMRH 
untuk koordinasi mengenai proses belajar Daring 

Dilakukannya penyemprotan desinfektan di lingkungan kampus SMRH 3 hari 
sekali

Mahasiswa Kebidanan yang sedang praktek di Rumah Sakit dan Puskesmas turut 
serta membantu pasien dengan COVID-19, dan juga melakukan sosialisasi 
pencegahan COVID-19 bagi lingkungan

9 Kegiatan evaluasi pembelajaran secara online dilakukan setiap minggunya di Hari 
Jumat 

Secara gotong royong, meliputi Pengurus Yayasan, Para Pimpinan Kampus, 
dosen dan karyawan SMRH sama-sama bergotong royong mengumpulkan dana 
untuk membeli APD dan masker yang telah diserahkan di RS sekitar kampus yaitu 
wilayah Cibubur. Salah satunya RSUD Budhi Asih 

Dosen SMRH juga ikut serta dalam sosialisasi pencegahan COVID-19 
dilingkungan wilayah tempat tinggal masing-masing

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Ria Husada

Sebagai kampus Kesehatan sejak awal pemberitaan mengenai COVID-19 terjadi 
di Indonesia, tepatnya di wilayah depok yang berdekatan dengan kampus SMRH, 
Ketua SMRH memberikan arahan kepada bagian Laboratorium kampus untuk 
membuat Hand Sanitizer Sendiri, yang digunakan untuk seluruh civitas akademika 
termasuk mahasiswa SMRH, juga adanya anjuran penggunaan masker

Dikeluarkannya surat edaran Ketua SMRH kepada dosen-karyawan terkait WFH, 
dan edaran SFH untuk seluruh mahasiswa di 4 prodi, serta memberikan edaran 
himbauan pencegahan terkait pandemi COVID-19 
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Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Ria Husada

12 Sudah melaksanakan protokol pencegahan COVID-19 (melakukan penyemprotan 
desinfektan 3 hari sekali

Banyak dari mahasiswa Stikes MRH juga yang ikut serta membantu menjadi 
relawan COVID-19 di beberapa rumah sakit

Stikes MRH berpartisipasi dengan memberikan bantuan ataupun donasi berupa 
pemberian APD, hand sanitizer ke beberapa RS di daerah Cibubur  

10 Kegiatan bimbingan skripsi dilakukan secara online juga

11

STMIK Swadharma

Melaksanakan semua perkuliahan konsep daring dengan platform Google Class-
room, dan aplikasi pertemuan dengan zoom, webex, meet dll

Melaksanakan proses bimbingan Tugas Akhir / skripsi secara daring dengan 
menggunakan berbagai macam media

Melaksanakan proses penelitian juga dengan konsep daring

Melaksanakan work for home untuk setiap pegawai 

13
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Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya

Upaya upaya pencegahan COVID-19 Sudah dilakukan sejak bulan Februari tepat- 
nya tanggal 06 Maret 2020 dengan kegiatan sosialisasi pencegahan COVID-19 Di 
SMA Negeri 30 Jakarta 

Diberlakukan untuk libur dan bekerja, kuliah di rumah terhitung sejak Tanggal 13 
Maret 2020

Menggunakan beberapa media belajar online antara lain google classroom, kine-
master pro, aplikasi IM3, sisfo internal Akper HKJ

Melakukan tindakan Fogging dan Disinfektan di seluruh sudut sudut kampus 
dilaksanakan tanggal 13-14 Maret 2020

Memberikan bantuam donasi berupa masker, Hand sanitizer, dan Sarung Tangan 
medis ke Klinik-Klinik yang ada di wilayah Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara
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Akademi Pariwisata Indonesia Jakarta

Proses Belajar Mengajar dilakukan secara ONLINE dengan menggunakan bebe- 
rapa media antara lain google classroom, google meet, zoom, camtasia, kahoot, 
itsdarling

Dosen dan Staff melakukan pekerjaan Administrasi di rumah (WFH)

Petugas yang tetap harus bekerja yang di tentukan jadwalnya secara bergantian 
(Satpam, Kebersihan, Taman) Diharuskan melakukan Physical Distancing dan 
diukur suhu tubuhnya dan disediakan hand sanitizer serta masker
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Universitas Sampoerna

Sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online sejak tanggal 16 
Maret 2020  

Pada awalnya kegiatan praktikum di laboratorium (untuk prodi Teknik) masih 
dilakukan dengan memperhatikan prosedur yang sesuai, namun saat keluar Surat 
Edaran tentang PSBB maka semua kegiatan kampus diberhentikan

Untuk mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dan berasal dari daerah, tinggal 
di kosan dipulangkan dan diberikan intensif juga bantuan oleh pihak kampus

Pihak kampus juga memberikan bantuan kepada mahasiswanya untuk memberi-
kan free kuota internet untuk mempermudah kegiatan pembelajaran online meski-
pun ini masih kurang efektif karena ada mahasiswa yang daerah rumahnya sulit
terjangkau dengan internet

Kegiatan penelitian tidak ada masalah (melakukan penelitian dengan sistem 
kolaborasi ataupun online)

Kegiatan UKM di tahan dulu untuk sementara

Jika masih tidak bisa maka sudah dipersiapkan pula untuk menambah masa studi 
dari mahasiswa tersebut sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh LLDIKTI 
Wilayah III sebelumnya

Untuk Tugas Akhir, beberapa yang baru memulai disarankan untuk melakukan 
penelitian yang mengurangi kegiatan praktikum dan tidak memerlukan tatap 
muka sehingga tidak perlu untuk datang ke kampus

Untuk mengantisipasi hal ini, maka Universitas Sampoerna mengharuskan tenaga 
pengajar (dosen) untuk menggunakan video atau bahan materi ajar dengan mem-
perkecil ukurannya agar mempermudah juga mahasiswa untuk mengunduh atau 
mengaksesnya

1
2

3
4

5

6

9
8

7



Universitas Muhammadiyah jakarta

Mengikuti himbauan dan arahan dari Pemerintah Republik Indonesia terkait 
pencegahan dan penanggulangan COVID-19 

Penyemprotan desinfektan ke setiap wilayah Kampus UMJ dan lingkungan 
sekitar kampus

Penempatan alat cuci tangan dan Hand sanitizer di beberapa tempat di wilayah 
kampus UMJ

Sesuai arahan dan kebijakan Pemerintah tentang pemberlakuan masa tanggap 
darurat wabah COVID-19, Universitas Muhammadiyah Jakarta memberlakukan 
sistem pembelajaran perkuliahan secara daring / online/ jarak jauh serta kerja dari 
rumah bagi sivitas akademik sebagai upaya pencegahan dan memutus mata 
rantai penyebaran wabah COVID-19 terhitung per Maret 2020 hingga 25 April 
2020. (Kondisi masih dapat berubah sesuai dengan perkembangan situasi dan 
kondisi serta arahan dari Pemerintah baik pusat maupun daerah)
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Universitas Bunda Mulia

Proses pembelajaran dilakukan secara daring dari rumah/kediaman masing- 
masing dosen dan mahasiswa

Melakukan pembelajaran online menggunakan media  e-learning UBM, Google 
Meet, Google Classroom, Zoom, dan Discord

Universitas Bunda Mulia sudah melaksanakan Protokol Pencegahan COVID-19 
dengan melakukan penyemprotan desinfektan di lingkungan kampus, melakukan 
pemeriksaan suhu tubuh saat memasuki lingkungan kampus, penyediaan hand 
sanitizer di beberapa titik kampus

Universitas Muhammadiyah Jakarta mengirimkan relawan COVID-19 baik dari 
tenaga mesis yang terdiri dari unsur dosen dan mahasiswa, serta tenaga sossial 
untuk sosialisasi serta ownyemprotan disinfektan bagi warga masyarakat khusus-
nya di lingkungan sekitar kamlus Universitas Muhammdiyah Jakarta dari unsur 
dosen, karyawan dan mahasiswa
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Institut Teknologi Indonesia

Pembatasan akti�tas di kawasan kampus termasuk penyelenggaraan perkuliahan 
mahasiswa secara daring menggunakan media internal kampus 
https;//sce.it.ac.id/, zoom, skype, google meet, youtube, ahareX dan akti�tas kerja 
civitas akademik dengan sistem daring (WFH)

Penerapan protokol pencegahan COVID-19,  melalui pemeriksaan suhu tubuh 
dan cuci tangan dahulu bagi civitas dan mengenakan masker bagi yang terpaksa 
memasuki wilayah kampus

Penyediaan tempat cuci tangan dan hand sanitizer di area kampus

Mempublikasikan himbauan dan sosialisasi pencegahan COVID-19 melalui sosial 
media Institut Teknologi Indonesia (Instagram, Facebook, Twitter, dll)

Kegiatan UTS sudah berjalan secara online

Selain itu juga, kampus memberikan bantuan kepada mahasiswa berupa pulsa 
sebesar 150 ribu dan untuk dosen 250 ribu

Pihak kampus sudah bekerjasama dengan IM3 dan Telkomsel untuk memberikan 
free kuota kepada mahasiswa

Ikatan Alumni Teknik Elektro ITI menyerahkan bantuan berupa APD kepada  Dinas 
Kesehatan Kota Tangerang Selatan, 15 April 2020

Berkontribusi memberikan bantuan berupa hand sanitizer,  disinfektan dan coco-
zone oil hasil ozonisasi, untuk pencegahan COVID-19 di wilayah Tangerang Sela-
tan. Serah terima bantuan logistik dan peralatan penanganan bencana wabah 
COVID-19 dari Institut Teknologi Indonesia (ITI) yang diwakili Kepala Badan 
Pengelola Kampus (BPK) Ibu Ir. Yenny Widianty, MT kepada Pemerintah Kota 
Tangerang Selatan, yang diwakili oleh Bapak Drs. H. Benyamin Davnie,  Wakil 
Walikota Tangerang Selatan.
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Institut Transportasi dan Logistik Trisakti

Sudah melakukan proses pembelajaran menggunakan online sistem dengan 
memanfaatkan Moodle, Google Classroom dll (menyesuaikan dengan kesepaka-
tan dosen dan mahasiswa)

Untuk beberapa mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan Praktek Indus-
tri / PKL sudah di tarik oleh ITL Trisakti untuk berhenti dulu

Kampus ITL Trisakti sudah melakukan sterilisasi

Beberapa kegiatan lab atau praktikum akan di tarik menjadi semester ekstensi 
seperti Universitas Prasetya Mulya (perkiraan bulan Juni-Agustus)

ITL Trisakti memberikan bantuan berupa kebutuhan sementara untuk beberapa 
mahasiswanya yang terpaksa tidak bisa pulang ke daerah asalnya karena Pande-
mik COVID-19 ini. Bantuan berupa masker, hand sanitizer, makanan kering dll
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Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Maiji

Melaksanakan instruksi gubernur Jakarta

Memberikan pengarahan penggunaan masker dan hand sanitizer

Menggunakan media pembelajaran antara lain aplikasi ecampuz maiji, zoom, 
camtasia, schoology, WAG dan google apps
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Akademi Keperawatan Bina Insan Jakarta

Sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online dengan memanfaat-
kan beberapa platform seperti Zoom, Google Form, Google Classroom, Email dan 
Whatsapp

Pembelajaran secara online ini sudah berlangsung sejak 16 Maret hingga seka-
rang dan akan di evaluasi pelaksanaannya mengikuti kebijakan dan arahan baru 
dari pemerintah

Mahasiswa dan dosen diberikan subsidi kuota internet dari kampus untuk mem-
permudah proses pembelajaran secara online

Untuk mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan magang, sudah ditarik 
dan dihentikan dulu kegiatan magangnya (di reschedule)

Memberikan potonga biaya kuliah sebagai pengganti subsidi kuota internet sebe-
sar Rp.100.000,-

Kegiatan penelitian dosen berlangsung secara online sesuai dengan jadwal yang 
telah direncanakan sebelumnya

Dosen-dosen Akper Bina Insan membuat minuman kesehatan yang dibagikan ke 
perawat di RS Wilayah Jakarta dan Bekasi dan sampai saat ini sudah terdistribusi 
sebanyak 1000 botol minuman kesehatan
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Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti

Proses pembelajaran menggunakan online sistem di STP Trisakti sudah dilak-
sanakan sejak 16 Maret hingga 15 Juni 2020

Saat ini sedang dilaksanakan UTS secara online

Untuk mahasiswa exchange khususnya dari China sudah di pulangkan ke 
Indonesia dan sudah lolos tes COVID-19 

Di kampus sudah tidak ada aktivitas akademik dan kegiatan lainnya

Permasalahan yang di alami oleh STP Trisakti dalam pembelajaran menggunakan 
sistem online ini adalah masih ada beberapa dosen yang perlu bimbingan dalam 
menggunakannya
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Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tarumanagara

Proses pembelajaran sudah menggunakan online sistem. Tetapi ini hanya bisa 
untuk mata kuliah yang non praktikum

Untuk mata kuliah praktikum secara online masih menjadi kesulitan untuk saat ini 
karena materinya belum tersedia secara online. Ini bisa menjadi saran untuk PTS 
yang memiliki jurusan yang sama untuk bekerjasama memperkaya materi online  
untuk praktikum

Untuk pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat bisa meman-
faatkan situasi saat ini dengan cara penyediaan bahan makanan yang mulai terba-
tas di masyarakat, penyediaan APD untuk tenaga medis, dll
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Universitas Nasional

Proses pembelajaran (dengan menggunakan Platform Moodle) sudah 100% 
ONLINE termasuk Tugas, Proposal dan Bimbingan Skripsi/Tesis/Disertasi, UTS, 
dan UAS termasuk Praktikum, kecuali Kuliah Kerja Nyata, baik melalui Web Kuliah 
UNAS, Zoom, Jitsi Meet, Microsoft Teams, Skype, Email, Zoom, Buzme, Google 
Class Room, Vidcall dll. 

1

Rapat Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi, Pusat Studi dan Unit Kerja 
lainnya dilakukan secara koordinatif, rutin, berkala dan ONLINE, antara lain 
melalui Zoom, Jitsi Meet, Microsoft Teams, Buzme.

2
Menetapkan dan menerapkan Work Form Home (WFH) bagi Dosen dan 
Karyawan, disertai dengan kewajiban melaporkan bukti WFH-nya sejak awal 
Pandemi COVID-19 sampai dengan sekarang.

3
Menghimbau Dosen dan Karyawan agar menerapkan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar dan tidak bepergian ke luar Jabodetabek.4
Menunda pelaksanaan Wisuda bulan Maret 2020 namun Ijazah tetap diberikan 
kepada para mahasiswa.5

Melakukan sterilisasi kampus dengan penyemprotan Disinfektan dan Fogging di 
setiap ruangan kampus pada saat Pandemi COVID-19.7

Bantuan kepada dosen dan mahasiswa berupa Kuota Internet 30GB bekerja 
sama dengan Provider Telkomsel dan Indosat.9
Memberikan dispensasi waktu pembayaran uang kuliah pada semester berjalan 
Tahun 2020.10
Bantuan pengurangan biaya kuliah Rp.100.000 untuk 10.000 mahasiswa, dan 
bantuan tambahan dana Rp.150.000 untuk mahasiswa terdampak COVID-19 
dalam bentuk pengurangan uang kuliah pada semester berjalan Tahun 2020.

11
Penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara ONLINE, dan pemberian Potongan 
Biaya 50% Pendaftaran Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2020/2021.12

Sosialisasi, Edukasi, dan himbauan pola hidup sehat dan protokol pencegahan 
penyebaran Virus COVID-19 melalui Web UNAS, WAG BSDM, WAG Kaprodi dan 
lainnya.

8

Melakukan pengukuran suhu tubuh kepada setiap orang yang memasuki wilayah 
kampus, menyediakan Hand Sanitizer di setiap ruangan kampus serta mewajib-
kan dosen, mahasiswa dan karyawan memakai masker wajah, dan menerapkan 
social and physical distancing.

6



Universitas Nasional

Gaji Dosen dan Karyawan tetap diberikan sebagaimana biasanya13
Honor transport Dosen dan Karyawan tetap diberikan sesuai dengan adanya 
pelaporan WFH-nya14
Tetap melayani pengobatan dan pemberian suplemen gratis kepada para Dosen 
dan Karyawan IT serta Petugas keamanan dan Cleaning Service yang Piket kerja.15
UNAS dan Dosen melakukan kegiatan pelatihan e-learning, penelitian dan Webi-
nar baik yang bersifat umum maupun yang berkenaan dengan COVID-19.16
Melakukan pemantauan kesehatan dosen, mahasiswa dan karyawan. Informasi 
didapatkan dari WAG BSDM dan WAG Kaprodi, WAG Dosen dan Mahasiswa.17

Memberi bantuan dana kepada Dosen yang menjadi Volunteer dan terkena 
COVID-19.19

Mahasiswa FTKI aktif dalam Pelayanan Pemakaman Jenazah COVID-19, Pasien 
dalam Pengawasan (PDP), dan Penyakit Menular lainnya di Rumah Sakit Sentra 
Medika Cibinong, KODIKLAT AD Pusat Pendidikan Kesehatan, Suku Dinas 
Pemakaman Jakarta Selatan, RSUD Pasar Minggu, Rumah Sakit Wisma Atlet 
(RSDWA).

21

Bantuan sembako dari Bikers (UNBC) UNAS ke para Pengemudi Gojek/Grab 
sekitar kampus berupa sembako.22
Dosen dan Mahasiswa Biologi sebagai Garda Terdepan COVID-19 di beberapa 
laboratorium rumah sakit di RSUD Bogor, Kemang Medical Care, RSPAD Gatot 
Soebroto, RS. Annisa Bogor, PT. Prodia Widyahusada, Dinas Kesehatan Prov 
Bengkulu, PMI, Dinkes Kabupaten Tangerang, RSJ. Dr Soeharto Heerdjan-Bogor, 
Brawijaya Women & Children Hospital-Jakarta.

23

Dosen dan mahasiswa FIKES memberikan donasi dana dan APD serta menjadi 
tenaga Kesehatan di garda terdepan di 16 Puskesmas yang berada di Kabupaten 
Pandeglang, RSUD Pasar Rebo Jakarta Timur, RSUD Budhi Asih Jakarta Timur.

24

Aktivitas peribadatan di Masjid kampus, dan kantin kampus ditiadakan sementa-
ra.20

Membentuk SATGAS COVID-19 di lingkungan kampus.18



Universitas Nasional

Fakultas Hukum memberikan bantuan sembako bagi mahasiswa FH UNAS yang 
kost, dan makanan untuk orang jalanan & untuk para Tim Medis di RSUD Pasar 
Minggu, serta santunan kepada fakir miskin, para ulama dan kegiatan donor 
darah.

26
Kegiatan Sosiologi Berbagi #Patungan WIFI YUK# memberikan bantuan kepada 
197 Ibu Rumah Tangga di daerah Jakarta dan Bogor.27
Himpunan Mahasiswa FISIP, Fakultas Bahasa dan Sastra, dan Fakultas Pertanian 
aktif menggalang donasi dana, beras dan sembako bagi masyarakat di sekitar 
Jakarta, Bogor dan Tangerang.

28
Fakultas Ekonomi dan Bisnis berbagi masker wajah dan sembako di RSUD Pasar 
Minggu, Kelurahan Cipayung Depok, dan Bojonggede Bogor.29
Dosen dan mahasiswa Fakultas Teknik dan Sains menyalurkan bantuan APD (Alat 
Pelindung Diri), Sarung Tangan Medis dan Hand sanitizer serta asupan vitamin 
kepada Tenaga Medis di Rumah Sakit Wisma Atlit Jakarta.

30

Dosen Sekolah Pascasarjana mendistribusikan zakat berupa uang cash ke mas-
yarakat yang terdampak COVID-19 dan layak menerimanya sebanyak 103 keluar-
ga.

32

Dosen dan mahasiswa Pasca Biologi (Sekolah Pascasarjana) sebagai ALTM dan 
dokter menangani Pasien COVID-19 narapidana di Rumah Sakit Lapas Cipinang.31

Sebagian Dosen Sekolah Pascasarjana menjadi Satgas COVID-19 di Kota Depok.33

11 mahasiswa Keperawatan, 2 Dosen, 6 mahasiswa Kebidanan, 2 mahasiswa non 
medis mendaftar menjadi Volunteer COVID-19 sebagaimana arahan LLDIKTI 
Wilayah 3.

25



Universitas Bina Sarana Informatika

Proses pembelajaran di UBSI di seluruh kampusnya sudah berjalan menggu-
nakan pembelajaran online. Pembelajaran ini menggunakan Moodle yang sudah 
di modi�kasi, Zoom, Google Classroom dan Google Meet. Hal ini dilakukan UBSI 
untuk meminimalisasi kemungkinan sistem yang down karena terlalu banyak yang 
mengakses

Untuk beberapa mata kuliah murni yang memerlukan praktikum akan diundur 
kegiatan praktikumnya sampai pandemik COVID-19 berakhir 

Pelaksanaan ujian pun sudah dipersiapkan secara online 

Seluruh staf sudah melakukan WFH kecuali untuk Security, OB (tenaga kebersi-
han) tetap diminta untuk masuk

Pemberian 1.450 paket buka puasa di sekitar Kampus UBSI

UBSI juga melakukan kegiatan peduli akan COVID-19 ini dengan memberikana 
bantuan berupa makanan ke Rumah Sakit di Jakarta yang menangani pasien 
COVID-19 . Selain itu juga membuka donasi untuk memberikan bantuan berupa 
hand sanitizer, masker, sarung tangan, vitamin dll

Untuk mahasiswa yang magang ditarik untuk tidak melanjutkan dulu kegiatan 
magangnya 

Seluruh kegiatan/akti�tas sudah diberhentikan sementara termasuk dengan 
kegiatan wisuda yang akan diundur menjadi Bulan November 
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Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Sudah melakukan proses pembelajaran menggunakan online system. Pembelaja-
ran ini berjalan dengan baik dan belum ditemukan adanya kesulitan/masalah 

Untuk pelaksanaan UTS, UAS, ujian proposal, ujian skripsi sudah dipersiapkan 
secara online 

Seluruh akti�tas kegiatan di kampus sudah dihentikan. Untuk mahasiswa di 
berlakukan SFH (School From Home) dan WFH (Work From Home) untuk tenaga 
pendidik. Untuk bagian tertentu seperti Security, OB dan tenaga kebersihan tetap 
diminta untuk masuk dengan adanya keringanan tugas dan tanggungjawab

2
1

Universitas Indraprasta PGRI

Unindra sudah melakukan proses pembelajaran secara online untuk seluruh 
program studi baik S1 maupun S2. Dalam pembelajaran secara online, dosen 
diberikan kebebasan untuk menggunakan platform apapun yang mempermudah 
dosen maupun mahasiswa untuk pelaksanaannya. Ada yang memanfaatkan 
Whatsapp group, email, zoom meeting ataupun google classroom 

Untuk kegiatan UTS dan bimbingan TA pun sudah dilakukan secara online

Sudah melaksanakan Protokol Pencegahan COVID-19 di kampus dengan menye-
diakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabunnya di beberapa titik di 
kampus 

Kegiatan wisuda akan diundur waktunya 

Saat ini UNINDRA sedang dalam proses perbaikan website kampus agar maha-
siswa dapat mengakses materi perkuliahan dengan mudah di website kampus  
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Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis

Proses pembelajaran sudah aktif dilakukan sejak 18 Maret hingga pertengahan 
April, tetapi Kalbis Institut sudah mempersiapkan pembelajaran online ini sampai 
dengan akhir semester (mengikuti perkembangan arahan dari Pemerintah terkait 
dengan COVID-19 ini) Pembelajaran ini sudah 90-100% berjalan dengan baik 

Diberlakukannya WFH dan SFH ini dianggap sebagai kesempatan yang baik 
untuk memperkaya jumlah e-book yang dimiliki 

Seluruh kegiatan dan aktivitas kampus sudah diberhentikan sementara 

Informasi tambahan terkait COVID-19, di Kalbis sendiri belum ada yang ODP/PD-
P/Positif terkena COVID-19 

Kalbis Institut memberikan semacam healing untuk beberapa mahasiswa yang 
mempunyai kecemasan berlebih akibat dari pandemik ini 

Institut Kesenian Jakarta
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Pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara online dilaksanakan oleh 2 fakultas 
yang menjalankan yaitu Fakultas Seni Rupa dan Pasca Sarjana) 

Dan materi dari tiap jurusan yang sejauh ini hampir semua jurusan membutuhkan 
pembelajaran secara tatap muka langsung  
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Akademi Perawatan RS PGI Cikni

Sistem pembelajaran di RS PGI Cikini dibagi menjadi dua yaitu pembelajaran 
materi di awal semester dan dilanjutkan dengan praktikum. Dan sebenarnya di 
awal Bulan Maret pembelajaran teori sudah hampir selesai. Untuk pembelajaran 
praktik akan coba di modi�kasi agar bisa tetap dilakukan secara maksimal, jika 
memang tidak bisa maka kegiatan praktikum akan ditunda sementara waktu. Ada 
beberapa mahasiswa yang tinggal di asrama karena mereka berasal dari luar 
Pulau Jawa, untuk beberapa mahasiswa ini kegiatan praktikum tetap dilak-
sanakan dengan memperhatikan protokol pencegahan COVID-19 (dimana maksi-
mal di dalam laboratorium hanya ada 5 mahasiswa dengan 1 dosen). Sehingga 
mahasiswa ini bisa menyelesaikan SKS nya. Mahasiswa ini juga menjadi concern 
bagi Akper RS PGI Cikini untuk memberikan bantuan berupa makanan, vitamin 
dan imbauan untuk berhati-hati setiap waktunya

Untuk kegiatan mahasiswa yang sedang magang diberhentikan dulu sementara 

Akademi Televisi Indonesia

Pelaksanaan pembelajaran secara online sudah dilaksanakan sejak tanggal 16 
Maret 2020 menggunakan platform / forum yang dibuat oleh ATVI sendiri dengan 
nama SIAKAD

Untuk ujian pun sudah dipersiapkan untuk take home atau secara online 

Untuk kegiatan pembelajaran praktikum juga sudah dilakukan secara online 
dengan mengharuskan mahasiswanya membuat video sebagia bukti praktikum 
dan kemudian di upload di youtube ataupun platform SIAKAD 
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Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia

Sudah melakukan proses pembelajaran secara online Kendala yang dihadapi : 
banyak mahasiswa yang saat ini sudah kembali ke daerah asalnya, hal ini mem-
buat mereka khususnya yang berasa di daerah pedalaman kesulitan untuk akses 
internet (signal yang tidak mendukung, keterbatasan kuota internet dan beberapa 
daerah sering mati lampu) Solusi sementara : Pihak perguruan tinggi membuat 
keputusan untuk merencanakan semester pemadatan setelah pandemik 
COVID-19 selesai, untuk mengejar matakuliah yang belum tersampaikan dengan 
baik dan juga untuk kegiatan pembelajaran praktikum

STIKES Medistra Indonesia sudah melaksanakan Protokol Pencegahan 
COVID-19 dengan melakukan penyemprotan desinfektan di lingkungan kampus 

Sebagai bentuk kontribusi STIKES Medistra Indonesia ikut serta dalam kegiatan 
relawan dan membuat poster tentang pencegahan COVID-19 

1
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Akademi Keperawatan POLRI

Sudah melakukan proses pembelajaran secara online. Untuk kalender akademik 
dibuat perubahan khususnya untuk kegiatan pembelajaran secara praktikum 

Kampus melakukan kegiatan sosial dengan memberikan bantuan ke beberapa 
rumah sakit 

Akademi Keperawatan POLRI sudah melaksanakan Protokol Pencegahan 
COVID-19 dengan melakukan penyemprotan desinfektan, penyediaan hand 
sanitizer dan membuat tempat untuk cuci tangan. Jika ada yang perlu untuk 
datang ke kampus, disarankan untuk menggunakan masker, sebagai salah satu 
langkah pencegahan
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Akademi Bakti Kemanusiaan Palang Merah Indonesia

ABK PMI saat ini sedang proses re-akreditasi LAM PTKES, maka untuk beberapa 
dosen dan karyawan masih ada yang diminta untuk masuk secara bergilir untuk 
menyiapkan bukti �sik yang dibutuhkan untuk proses akreditasi

Pembelajaran sudah dilanjankan secara online dan sudah berjalan sekitar 80% 
untuk mengoptimalkan pembelajaran online ini, dosen diberikan pedoman 
sebagai bahan acuan

Pembelajaran praktikum akan di jadwalkan ulang menyesuaikan dengan arahan 
lebih lanjut terdar pemerintah 

Seluruh kegiatan di kamus dihentikan terlebih dahulu (magang) 

Sudah melaksanakan Protokol Pencegahan COVID-19 di kampus dengan 
melakukan kegiatan penyemprotan desinfektan yang tidak hanya dilakukan di 
kampus dan lingkungan sekitar tetapi juga beberapa tempat ibadah juga, menye-
diakan hand sanitizer di setaip titik kampus Kegiatan pencegahan di area kampus 
juga dilakukan dengan mengadakan rapid test untuk seluruh civitas akademi di 
kampus 

Beberapa mahasiswa tetap ikut berpartisipasi dalam kegiatan relawan dengan 
tetap memperhatikan protokol pencegahan COVID-19 secara sukarelawan tanpa 
paksaan

Untuk mahasiswa akhir yang saat ini sedang dalam proses pembuatan tugas 
akhir melakukan bimbingan dengan menggunakan email 

1
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Universitas Borobudur

Sudah melakukan proses pembelajaran secara online dengan memanfaatkan 
platform Moodle, Zoom dan Google Classroom

Sejauh ini sebanyak 332 mata kuliah yang sudah dilakukan secara online learning 

Kegiatan evaluasi sudah dilakukan juga secara rutin untuk pembelajaran online ini 
dengan SOP tertentu

1
2

Universitas Trilogi

Sudah melakukan proses pembelajaran secara online sejak 23 Maret 2020 
dengan memanfaatkan platform yang dimiliki sendiri dan dibantu dengan bebera-
pa platform lainnya seperti Zoom

Universitas Trilogi melakukan penundaan pembayaraan atau dispensasi waktu 
pembayaran uang kuliah

3

1

Sudah melakukan proses pembelajaran secara online. Platform yang digunakan 
ada Zoom meeting, Google Classroom, Whatsapp dan juga memanfaatkan e-mail 

Sudah melaksanakan Protokol Pencegahan COVID-19 dengan melakukan 
penyemprotan desinfektan di lingkungan kampus, melakukan pemeriksaan suhu 
tubuh saat memasuki lingkungan kampus dan penyediaan hand sanitizer di 
beberapa titik kampus  

Universitas Krisnadwipayana

2

1
2



Universitas As-sya�iyah

Sudah melaksanakan Protokol Pencegahan COVID-19 di kampus   

Pembelajaran sudah dilakukan secara online. Platform yang digunakan dise-
suaikan dengan kebutuhan setiap mata kuliah

Sebagai bentuk kepedulian dari Universitas As-Sya�iyah, kampus memberikan 
bantuan kepada mahasiswa berupa kuota internet dan juga pulsa dan beberapa 
kebutuhan bahan pokok lainnya  

1
2
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Universitas Jakarta

Pelaporan hal-hal yang telah dikerjakan terkait WFH

Pemberian paket internet 

Mahasiswa sudah ada yang menjadi relawan

Penyemprotan sudah dilakukan

  Penggunaan hand sanitizer

1
2
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Universitas Jayabaya

Sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online dengan memanfaat-
kan platform Zoom, Cloud Meeting dll

Untuk kegiatan penelitian dan PKM : Koordinasi terkait penelitian sudah dilakukan 
dengan meminimalkan penelitian yang memerlukan untuk tatap muka

Universitas Jayabaya sudah melakukan WFH (Work From Home) untuk seluruh 
civitas akademika

Kegiatan UTS dan UAS sudah disusun untuk dilakukan secara online dan saat ini 
dengan dikoordinasikan dengan LPM agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan 
SPMI pembelajaran

Pelaporan PDDIKTI masih berjalan dalam proses, dan sedang mempersiapkan 
untuk pelaporan mahasiswa akhir yang masa studinya akan habis

1
2
3
4

5

Politeknik Jakarta International

Pembelajaran sudah dilakukan secara online dengan memanfaatkan beberapa 
platform seperti Whatsapp Group dan Zoom  

Kegiatan bimbingan TA, tugas ahir dan skripsi juga akan di atur untuk dilakukan 
secara online 

Seluruh kegiatan dan aktivitas di kampsu ditiadakan untuk beberapa waktu ke 
depan 

Sudah melaksanakan Protokol Pencegahan COVID-19 di kampus dengan 
melakukan kegiatan penyemprotan desinfektan 

1
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Akademi Keperawatan Pelni

Pembelajaran daring dengan aplikasi e-campus Pelni yang dikombinasikan 
dengan Google Meet dan Zoom

Memberikan subsidi kuota 100.000 untuk mahasiswa per-bulan nya

Memberikan donasi, bantuan APD, hand sanitizer, dan makanan untuk tenaga 
kesehatan di RS Pelni

Ruang Perpustakaan digunakan untuk penampungan donasi

1
2
3
4

Akademi Pariwisata Patria Indonesia

Memberlakukan bekerja dan belajar secara daring

Melakukan kegiatan penggalangan dana

Penyemprotan disinfektan

Memberikan fasilitas cicilan dan dispensasi pada pembayaran perkuliahan

1
2
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Akademi Terapi Wicara

Sudah melakukan proses pembelajaran secara online sejak 16 Maret 2020 
dengan menggunakan platform Google Classroom, Zoom dan Whatsapp Group

Melakukan penggalangan dana dengan melibatkan kampus, mahasiswa dan 
alumni 

Kerjasama dengan kampus sejenis di daerah Padang untuk membuat video 
edukasi pencegahan COVID-19 yang ditujukan untuk anak-anak dengan ABK (on 
process)

Di sosial media membuat formulir program untuk orangtua yang anaknya perlu 
therapist saat di rumah. Akademi Terapi Wicara akan membantu memberikan 
materi-materi home program bagi anak ABK di rumah

Untuk karyawan tidak ada pemotongan gaji

Memberikan perpanjangan waktu pembayaran kuliah

Membuat kegiatan Webinar

Akademi Pariwisata Pertiwi

Sudah memberlakukan pembelajaran daring dan bekerja daring

Memberikan potongan biaya kuliah sebagai subsidi pulsa internet/kuota

1
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STIE Pariwisata Internasional

Sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online sejak 17 Maret 20 – 25 
April 2020 (tanggal ini menyesuaikan arahan lebih lanjut dari pemerintah)

Platform yang digunakan pembelajaran online di STIE Pariwisata Internasional 
dibatasi hanya 3 platform yaitu Zoom, Google Meet dan Google Classroom 

Sudah mempersiapkan SOP untuk kegiatan ujian secara online

Kegiatan skrispi, seminar dilakukan secara online. Untuk sidang secara online 
sedang didiskusikan dan menunggu arahan dari Kemendikbud apakah diperbo- 
lehkan atau tidak

Kegiatan penelitian dan PKM saat ini yaitu memberikan Google formulir ke Desa 
Wisata yang merupakan desa binaan STIE Pariwisata Internasional untuk menge-
tahui apa saja dampak akibat dari COVID-19 terhadap wisatawan Desa Wisata

1
2
3
4
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Sekolah Tinggi Manajemen IPMI

Pembelajaran sudah secara online yang akan di perpanjang sampai 22 Juni 2020 
(akhir semester). Untuk beberapa fakultas ada yan masih baru dalam penggunaan 
sistem pembelajaran online sehingga masih butuh untuk pendampingan 

IPMI sudah memberlakukan WFH, namun untuk beberapa bagian seperti tim IT, 
tim keamanan, gardener, OB tetap masuk dengan menggunakan sistem shift di 
kantor 

Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara online ini masih mengalami 
beberapa kesulitan dari mahasiswanya seperti tidak semua mahasiswa mempu-
nyai fasilitas yang memadai untuk melakukan pembelajaran online ini (laptop, 
kuota internet).Untuk masalah laptop, IPMI memberikan bantuan berupa laptop 
yang bisa dipinjam 
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Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Indonesia Maju

Sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online sejak 16 Maret – 30 
April 2020

Platform yang digunakan ada Skype, Zoom, Google Classroom dan platform yang 
dimiliki sendiri 

Untuk ujian (UTS) dilakukan secara online juga dengan yang tidak memberatkan 
mahasiswa

Kegiatan bimbingan dan ujian skripsi dilakukan secara online

Setiap pembelajaran dibuatkan form untuk evaluasi dan laporan dosennya setelah 
proses pembelajaran selesai 

Kegiatan penelitian dan PKM STIKOM Indonesia Maju sedang koordinasi dengan 
unit P3M 

Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

Sudah melakukan proses pembelajaran secara online dengan menggunakan 
platform Zoom, Google Meeting, Ms. Team dan ad link sejak pertengahan Maret 
2020

Seluruh karyawan sudah melakukan WFH dengan sistem shift

1
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Sekolah Tinggi Manajemen Labora

Sudah melalukan proses pembelajaran secara online dengan memanfaatkan 
platform milik sendiri, Zoom dan Schoology

Sudah bekerja secara WFH, dan untuk layanan akademik masih melayani 
pelayanan dari kampus yang dilakukan secara piket

Ujian tesis S2 sudah dilakukan secara online

Memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar dengan mengadakan workshop 
dan webinar untuk UKM

Sekolah Tinggi manajemen IMMI

Sudah melakukan proses pembelajaran secara online sejak akhir Februari 2020 
dengan menggunakan platform Google Hangouts, Zoom Meeting, Whatsapp 
Group dan Video Call

Kegiatan bimbingan skipsi dan tesis dan ujiannya pun dilakukan secara online

Kontribusi yang dilakukan kampus selama pandemik COVID-19:

1
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4

1

2
3

Bantuan kepada tenaga akademik yang terkena dampak COVID-19 dari yayasana
Pemberian bantuan sembako kepada masyarakat sekitar kampusb



Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia

Pembelajaran dan bekerja Daring

Bakti sosial melalui pembagian masker dan sembako kerjasama dengan LPPI

Entrepreneur center STIE Bisnis Indonesia melakukan bantuan dengan webinar 
dan tutorial tentang bagaimana UMKM bertahan di masa pandemi COVID-19 

STIKES Persada Husada Indonesia

Memberlakukan Work From Home dan Study From Home

Melakukan Penyemprotan Disinfektan

STIP Abdi Negara

Sudah melakukan pembelajaran secara online meskipun belum optimal secara 
keseluruhan

WFH sudah diberlakukan pula untuk seluruh staf dan dosen si STIP Abdi Negara 
hanya saja tetap dibuatkan jadwal piket untuk kehadiran setiap waktunya 

1
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Institut Teknologi Calvin

Memberlakukan pembelajaran daring dengan Google Meet

Prodi biomedical science dan teknik kimia melakukan penelitian hand sanitizer 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kusuma Negara

Sudah melakukan pembelajaran dan bekerja daring

Bekerjasama dengan PT. Sido Muncul untuk kegiatan bakti sosial, yaitu mem-
bagikan sembako

Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Komputer ESQ

Memberikan kuota internet kepada mahasiswa

Pemberian fasilitas coaching dan donasi kepada mahasiswa

Prodi Elektro dan IT sedang melakukan prototyping E-Ventilator dan sudah masuk 
ke mass production

1
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Institut Teknologi Budi Utomo

Kuliah dan ujian daring menggunakan Google Classrom

Pembagian masker dan bakti sosial

Penyemprotan desinfektan sudah dilakukan sebanyak 2 kali

1
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2. LLDIKTI Wilayah III memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Perguruan 
    Tinggi yang melakukan kerelawanan/volunteering sebagai berikut :

1 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 
Medistra Indonesia 17 Institut Bio Scientia 

Internasional Indonesia

18 Akademik Keperawatan 
Fatmawati

19 Universitas Nahdlatul 
Ulama Indonesia

20 Akademi Keperawatan Harum

21 Universitas Muhammadiyah 
Jakarta

22 Universitas Esa Unggul

23 Akademi Bakti Kemanusiaan 
Palang Merah Indonesia 

24 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 
Mitra Ria Husada

25 Universitas Jakarta

26 Akademi Farmasi 
Bhumi Husada

27 Universitas Nasional

28 Universitas Gunadarma

29 Universitas Mercu Buana

30 Institut Sains dan 
Teknologi Al-Kamal

31 Akademi Keperawatan 
Sumber Waras

2 Akademi Keperawatan Yayasan 
Jalan Kimia

3 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 
RS Husada

4 Institut Kesehatan Indonesia

5 Institut Transportasi  dan 
Logistik Trisakti

6 Universitas Multimedia 
Nusantara Jakarta

7 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 
Sint Carolus

8 Sekolah Tinggi Teknologi 
Sapta Taruna

9 Institut Teknologi dan Bisnis 
Ahmad Dahlan

10 Institut Komunikasi Dan 
Bisnis LSPR

11 Universitas Pelita Harapan

12 Universitas Mohammad Husni 
Thamrin Jakarta

13 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 
Mitra Keluarga

14 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 
Budi Kemuliaan

15 Institut Bisnis Nusantara

16 Akademi Keperawatan 
Keris Husada



3. Daftar Produk Inovasi Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III

Universitas Gunadarma

RoboVent-1
Alat Ventilator Emergency membantu pernafasan darurat berbasis Ambu dengan metode 
automatic belt control yang dapat mengatur Volume Tidal: 300 ml, 350 ml, 400 ml, 450ml, 
Rasio Inspirasi:Ekspirasi =  1:1 & 1:2, Respiration Rate 10,12,14,16,18, dan 20 dengan 
kemampuan breathing failure detection, lost pressure detection dan dapat dimonitor 
secara jarak jauh

RoboVent-2
Alat Ventilator berbasis pneumatic untuk membantu pasien penderita penyakit gangguan 
pernafasan yang dapat mengatur Volume Tidal: 250 ml hingga 650ml, Rasio Inspirasi/Ek-
spirasi =  1:1, 1:2 &1:3 , Respiration Rate 10,12,14,16,18, dan 20 dengan kemampuan 
breathing failure detection, lost pressure detection dan dapat dimonitor secara jarak jauh

CPAP-HF
Alat bantu bernafas untuk pasien yang menderita penyakitkesulitan bernafas dengan 
metode Continuous Positive Air�ow Preasure dan Haigh Flow Nasal yang dapat digu-
nakan secara portable untuk memberikan aliran udara bertekanan dengan suhu hangat 
sehingga diharapkan dapat mencairkan lendir yang menyumbat di saluran pernafasan 
pasien

Sistem Monitoring
Covid 19 Polda Bali

Sistem ini memonitor ODP/PDP di suatu desa. Dilakukan oleh anggota Polisi untuk 
memastikan agar mereka melakukan karantina mandiri secara disiplin, dan memonitor 
kondisi kesehatan. Digunakan di Polda Bali, sejak 2020 (sedang persiapan launching)



3. Daftar Produk Inovasi Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III

Universitas Sahid

Disinfektan
Cairan Antiseptik pembunuh Bakteri/Virus

Hand Sanitizer
Cairan Pembersih Tangan

Universitas Al Azhar Indonesia

LCC-Respira 1
(Low Cost Comfortable Respirator)

LCC-Respira adalah Alat Pelindung Diri (APD) berupa Powered Air Purifyng Respirator 
(PAPR) atau alat bantu pernapasan portable pengganti masker dissaposable yang dipe-
runtukan bagi tim medis garda terdepan (dokter, perawat & tenaga kesehatan lain) yang 
langsung menangani pasien COVID-19 

LCC-Respira ini sudah memperoleh serti�kasi lulus uji produk dari BPFK Jakarta pada 
tanggal 11 Mei 2020

Merupakan salah satu alat yang mendapat dana pengembangan dan produksi dari Kon-
sorsium Riset dan Inovasi Penanggulangan COVID-19 Kemenristek-BRIN         



3. Daftar Produk Inovasi Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III

Universitas Katolik Atma jaya

Cairan Pembersih Tangan

Hand Sanitizer

Alat pelindung hidung dan mulut

Masker

Robot mengantarkan makanan dan obat kepada pasien di rumah sakit

Robot pengantar obat/makan

Universitas Tarumanagara

Produksi Hand Sanitizer
Hand sanitizer oleh Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara, telah digunakan di 
kalangan Universitas Tarumanagara, didonasikan kepada RS Pendidikan Utama, RS 
Jejaring dan Puskesmas

Laboratorium pemeriksaan 
RT PCR untuk Covid-19

Paket pemeriksaan RT PCR untuk COVID-19 sebagai laboratorium rujukan RS



Universitas Pertamina

Pembuatan Cairan Handsanitizer
Pembuatan cairan Hand sanitizer sejumlah 120 liter

Pembuatan Wastafel Portable
Pembuatan 3 wastafel portable yang distribusikan kepada RS Universitas Andalas

Pembuatan dan Pemberian Stand  dan  Botol 
Hand Sanitizer kepada masyarakat

Pembuatan 2 stand hand sanitizer dan 270 botol hand sanitizer yang di distribusikan 
kepada Warga RT 09, RT 03 RW 12 Grogol Selatan, Polsek Kebayoran Lama

Hazmat Suit, Head Cover dan Shoes Cover
Pembuatan 100 hazmat suit, 18 head cover, dan 18 shoes cover yang di distribusikan 
kepada Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan

3. Daftar Produk Inovasi Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III

Masker Kain
Pembuatan 600 masker kain yang di distribusikan kepada masyarakat, dengan rincian 50 
masker untuk ojek online, 150 masker untuk pedangang pasar bata putih, 150 masker 
untuk Polsek Kebayoran Lama, dan 300 masker untuk  Ditlantas Polda Metro Jaya



3. Daftar Produk Inovasi Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III3. Daftar Produk Inovasi Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III

Universitas Esa Unggul

Formulasi Hand Sanitizer Nupharm
Formulasi Hand sanitizer Nupharm terbuat dari bahan dasar alkohol 96%, Gliserin dan 
H202 3% dengan formula yang mengacu pada ketentuan WHO

UPN Veteran Jakarta

Hand Sanitizer
Cairan pembersih tangan yang praktis dan higenis

Baju pelindung diri dari Virus COVID-19 

Hazmat



3. Daftar Produk Inovasi Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III

Universitas Nahdlatul Ulama

Disinfektan
Liquid disinfektan untuk mensterilisasi benda dari virus dan bakteri. Mengandung senya-
wa aktif lodine sesuai rekomendasi WHO

Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal

Hand Sanitizer berlabel ISTAIZER
Pembuatan hand sanitizer oleh Prodi Farmasi

Hand Sanitizer berlabel Cherista
Pembuatan hand sanitizer oleh Prodi Kimia

Bilik Disinfektan
Pembuatan bilik disinfektan oleh Prodi Teknik Mesin sebagai pencegahan penyebaran 
virus dengan penyemprotan dari bilik



3. Daftar Produk Inovasi Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III

Institut Teknologi dan Kesehatan Jakarta

Proposal Desain Drone Berbasis IoT untuk 
Sistem Diagnosa dan Pendeteksi COVID-19

Pembuatan Splitter dengan 3D Printer untuk 
Peningkatan Kapasitas Ventilator di Rumah 

Sakit bagi Pasien COVID-19

Face Shield
Face shield dengan bahan frame dari face shield ini adalah PLA (Polylactic Acid) dan visor 
berbahan mika tranparan dengan ketebalan 0.7 mm. ITKJ telah mendistribusikan face 
shield ini kepada RSCM, Kementerian Kesehatan, RSUD Abepura Jayapura, dan rumah 
sakit Mutiara di Sorong Papua. Selain menyumbangkan APD Face shield, ITKJ juga 
menyerahkan 1000 masker N95 pada kementerian Kesehatan 

Hand Sanitizer
Kapasitas produksi hand sanitizer sebanyak 250  liter  dan  telah  dibagikan  kepada  mas-
yarakat  sekitar,  rumah  sakit,  dan  instansi kesehatan



3. Daftar Produk Inovasi Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III

Institut Teknologi Calvin

CIT – Ventilator Darurat
Ventilator Darurat yang dikembangkan dari Open Design E-Vent Massachusetts Institute 
of Technology (MIT)

Desain Pengaktifan Kembali Ruang Publik 
Pasca Pandemi Covid-19

Pengembangan prinsip-prinsip desain ruang publik pasca pandemic COVID-19

Akademi Refraksi Optisi Leprindo Jakarta

Safety Glass
APD berupa Kacamata pelindung untuk tenaga medis

Masker
Masker kain yang digunakan sehari-hari



3. Daftar Produk Inovasi Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III

Akademi Teknik Telekomunikasi Sandhy Putra Jakarta

Hand Sanitizer Otomatis berbasi IOT
Hand sanitizer yang dibuat dengan konsep IOT (senuthan sensor tangan) untuk cuci 
tangan otomatis

Hand sanitizer
Hand sanitizer yang dibagikan kepada para pedagang kecil

500 Masker Kain untuk tanggap COVID-19
Pembagian 500 Masker Kain

Sembako TANGGAP COVID-19
Pembagian Sembako untuk Masyarakat (pekerja harian)

Universitas 17 Agustus 1945 

Hand Sanitizer

Medical Masker



3. Daftar Produk Inovasi Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III

Akademi Kimia Analisis Nusantara

Hand Sanitizer
Spray antiseptik cairan pembersih tangan

Desinfektan
Cairan multifungsi untuk benda mati: membunuh kuman, bakteri, virus

SUJA
Minuman herbal kaya akan antioksidan: susu jagung dan ekstra jahe

Salad buah
Makanan penambah imun selama pandemi COVID-19

Yogurt Tradisional
Susu antibiotik terhadap COVID-19

Hand Soap (Herbal)
Sabun cair pencuci tangan berbasis ekstrak bahan alam



3. Daftar Produk Inovasi Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III

Universitas Bina Nusantara

BINUS disinfection robot
Robot penyemprot disinfektan

BINUS Food Delivery and
Monitoring Robot

Robot mengirimkan makanan ke ruangan pasien COVID-19 serta membawa sisa 
makanan, dikendalikan jarak jauh menggunakan laptop. Dapat menyinari UV di ruangan 
pasien dan ruang lainnya untuk mematikan pertumbuhan virus COVID-19. Tersedia fasili-
tas Video Conference antara Tenaga medis di ruang operator robot dengan pasien meng-
gunakan teknologi ZOOM. Robot ini sangat bermanfaat untuk meringankan kerja perawat 
dan menghindari potensi paparan Antara tenaga medis serta pasien

BINUS COVID-19
Monitoring Dashboard

Sistem memantau perkembangan jumlah kasus COVID-19 di setiap daerah di Indonesia



3. Daftar Produk Inovasi Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III

Universitas Negeri Jakarta

Hand sanitizer
Cairan pembersih tangan

Bilik Sterilisasi Corona (BISCO)
Bilik untuk mensterilkan pengguna dari berbagai virus khususnya virus Corona. Menggu-
nakan bahan disinfektan dalam bentuk gas serta sinar ultraviolet yang dipancarkan ke 
tubuh dan pakaian pengguna

Masker kain
Masker handmade yang terbuat dari kain dapat dicuci yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu :

1 Lapisan luar menggunakan bahan non wofen atau sejenisnya

2 Filter menggunakan tisu basah

3 Bagian dalam menggunakan bahan kaos yang nyaman apabila bersentuhan dengan 
    kulit

Universitas Kristen Indonesia

Hand Sanitizer
Cairan pembersih tangan berbasis alkohol

Masker Lukis dan Rajut
Masker kain sebagai media lukis dan rajut



3. Daftar Produk Inovasi Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III

Institut Bio Scientia Internasional Indonesia

Sediaan Minyak Ekstrak Daun Gatal
Telah diformulasikan sediaan minyak yang mengandung ekstrak daun gatal. Sediaan ini 
dapat digunakan untuk mengurangi nyeri, pegal-pegal, dan in�ammasi. Metode pembua-
tan ekstrak daun gatal (Laportea decumana (ROXB.) WEDD.) dilakukan dengan menggu-
nakan teknik maserasi. Daun gatal yang sudah dikeringkan selama 1 minggu dengan cara 
diletakkan pada tray kemudian dilakukan penjemuran di bawah sinar matahari (tidak 
langsung). Daun yang telah dikeringkan kemudian diserbukkan dengan menggunakan 
blender kering sebelum diekstraksi dengan metode maserasi bertingkat menggunakan 
pelarut heksan, etanol, dan sun�ower oil, olive oil, grapeseed oil dan coconut oil dengan 
rasio berat per volume 1:10 (daun gatal-pelarut ekstraksi) sebanyak 3 kali. Ekstrak yang 
didapat kemudian disaring dan dikentalkan dengan menggunakan rotary evaporator 
hingga kering dan bila perlu dikeringkan lebih jauh menggunakan water bath hingga 
ekstrak mencapai berat konstan. Ekstrak kering yang didapat kemudian dicampur dengan 
minyak pembawa sun�ower oil, grapeseed oil, olive oil dan coconut oil dengan rentang 
konsentrasi ekstrak 0.1-50% lalu ditambahkan beberapa bahan tambahan antara lain 
menthol (0.1-40%), camphora (0.1-40%), metil salisilat (0.1-20%), minyak gandapura 
(0.1-20%), etanol (1-20%), capsicum oil (0.1-20%),  capsicum extract (0.1-20%), essential 
oil (berupa tea tree oil, lemon grass oil, ginger oil, peppermint oil, bergamot oil, lavender 
oil, dengan rentang konsentrasi 0.1-20%), fragrance oil (0.1-20%), vitamin E (dalam 
bentuk tokoferol asetat, tokoferol palmitate, alfa-tokoferol dengan rentang 0.1-10%), 
surfaktan non ionik (termasuk diantaranya polysobate 20, 40, 60, 80, Brij 20, Brij65, sorbi-
tan mono laurate dengan konsentrasi 0.1-20 %).

Minyak ekstrak daun gatal yang telah diformulasikan kemudian digunakan untuk uji 
sensori untuk mengevaluasi khasiatnya dalam meringankan lelah dan nyeri otot (muscle 
fatigue and soreness). Keadaan tersebut dipicu dengan menggunakan metode pengang-
katan beban terkonsentrasi dimana sukarelawan diminta untuk mengangkat beban yang 
menargetkan otot bisep brachii (bicep curl). Tingkat kelelahan yang diinduksi (induced 
fatigue) antar subyek distandardisasi dan dikalibrasi dengan menggunakan penentuan 
berat beban, banyak repetisi dan pengukuran kelelahan. Penentuan berat beban dilak-
sanakan dengan meminta subyek mengangkat beban mulai dari 4 kg di tiap tangan dan 
melakukan bicep curls sebanyak 12 kali repetisi. Apabila subyek dapat melaksanakan 
pengangkatan beban dengan mudah tanpa masalah, beban akan ditambah sebanyak 2 
kg hingga subyek dapat mengangkat beban hingga rentang 8-12 kali repetisi. Beban ini 
dicatat sebagai standar berat pelatihan (standard training weight) untuk subyek tersebut. 
Pelatihan dilakukan dengan mengulang repetisi angkat beban sebesar standar berat pela-
tihan sebanyak 4 set dengan waktu istirahat 1 menit setiap set. Kelelahan otot kemudian 
diharapkan muncul keesokan hari (24 jam) setelah waktu pelatihan dan minyak ekstrak 
daun gatal diaplikasikan pada bagian yang sakit pada waktu tersebut. Subyek kemudian 
diberikan pereda nyeri otot sebagai kontrol positif atau pembawa sebagai kontrol di satu 
lengan dan minyak ekstrak daun gatal di lengan yang satunya, kemudian respons subyek 
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Sediaan Minyak Ekstrak Daun Gatal
terhadap pengurangan nyeri otot dan pegal-pegal dievaluasi melalui survey. Diketahui 
bahwa minyak ekstrak daun gatal yang diekstraksi menggunakan minyak pembawa 
secara langsung (sun�ower oil) menunjukkan efek meringankan rasa nyeri dan 
pegal-pegal yang paling baik (lebih baik dari kontrol) dimana 57.1 % dan 50% subjek 
merasakan pengurangan nyeri dan pegal-pegal yang lebih baik dibandingkan kontrol. 

Selain hasil terhadap subyek sukarelawan untuk mengukur kemampuan meredakan rasa 
nyeri dan pegal-pegal, pengujian anti in�amasi juga dilakukan dengan menggunakan 
metode denaturasi albumin dimana pemberian ekstrak daun gatal diketahui dapat meng-
hambat denaturasi albumin yang mengindikasikan efek anti in�amasi dibandingkan 
kontrol negatif.

Institut Teknologi Indonesia

Cocozone oil
Cocozone Oil adalah produk dari hasil proses menggunakan teknologi yang ramah 
Lingkungan, menggunakan bahan baku nabati oil dan aditif ramah lingkungan. Cocozone 
Oil mengandung zat aktif Trioxolane/Ozonida, aldehid dan peroksida serta asam lemak 
jenuh dan tidak jenuh. Berkhasiat sebagai antimicrobial (antibakteri, antiviral dan antifun-
gi), dapat utk merawat kulit serta mengobati kulit yg terinfeksi oleh mikroorganisme. 
Cocozone Oil juga dapat sebagai bahan baku kosmetik dan perawatan kulit lainnya.
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Portable Ventilator "VENT-ITI"
Ventilator "VENT-ITI" merupakan prototipe alat ventilator portable yang berfungsi sebagai 
alat bantu pernafasan, alat ini data digunakan dengan mobile baik sebagai alat bantu 
pernafasan darurat baik di rumah, ambulan dan di Rumah sakit. alat ini sangat �eksibel 
berbasis Android, sehingga dapat diatur dari jarak 15 meter menggunakan HP berbasis 
android. speci�kas VENT-ITI memiliki Fitur sebagai berikut: RR / BPM 5 - 12, I/E Ratio      
1:1 - 1:4, TV 10 - 90 % Adult Resuscitator Set, Monitor LCD TFT Full Color 2.4 inch, Touch 
screen manual setting, Android Remote setting, control and monitoring, Size apprx. 
25x25x40cm

Sterilization Chamber ada 2 model:
1. V-Canon dan 2. V-Burst

Sterilization Chamber merupakan alat bantu sterilises public Area Tanya menggunakan 
bahan Kimia. Teknologi yang digunakan adalah nanowave, ada 2 model Sterilization 
chamber yaitu V-Canon digunakan dalam sterilisasi area publik untuk mensterilkan pera-
latan-peralatan di area publik. alat ini memiliki day bunch terhadap virus yang tinge, dan 
untuk mensterilisasi area public hanya memerlukan wake yang singkat. sedangkan model 
media adalah V-Burst, alat ini digunakan untuk sterilisasi yang membutuhkan wake yang 
relative lama, seperti untuk mensterilkan virus yang terbawa oleh manusia dan peralatan. 
biasanya V-Burst dilengkapi dengan chamber yang dihubungkan dengan chamber berisi 
air untuk disemprotkan ke barang maupun orang.

Hand Sanitizer Paper Soap
Hand Sanitizer Paper Soap merupakan produk Hand sanitizer portable yang berfungsi 
relain sebagai desinfektan sekaligus juga sebagai sabun. bentuknya sepeti kertas �lm 
dan. ringan memiliki kandungan virgin coconut oil yang berfungsi sebagai pembunuh 
virus. dalam satu kamasan berisi 10 slice �lm yang mudah dibawa sehingga memudahkan 
pengguna dalam melindungi diri dari paparan virus corona. Bahan yang digunakan berba-
sis bahan alam seperti virgin coconut oil dan alkali yang tidak berbahaya bagi Kulit.

Nano Fiber Cellulose
Nano Fiber Cellulose debut dari Tandan Kosong Kelapa Sawit melalui metode hidrolisa 
dan ozonasi. produk yang dihasilkan memiliki ukuran partikel 2-14 nm dengan panjang 
serat 50 - 300 um. NFC bersifat �brillated yang dapat diaplikasikan untuk farmasi, 
makanan, medical sebagai nanocomposites.



190 PT
Berkontribusi dalam memberikan inovasi, 
melakukan kegiatan sosial, dan bantuan 
kepada pihak internal maupun eksternal

31 PENGHARGAAN
Kepada Perguruan Tinggi yang telah
melakukan kerelawanan/volunteer dalam
pencegahan dan penanggulangan Covid-19

59 PRODUK INOVASI
Dari 21 Perguruan Tinggi yang telah
terdaftar sebagai produk pencegahan dan
penanggulangan Covid-19
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COVID-19 yang sudah menjadi pandemi di seluruh dunia saat ini secara langsung membawa 
banyak perubahan dalam kehidupan kita. Hal inilah yang menjadi kunci dari sebuah pembelajaran. 
Sudah 2 bulan kita dari berakti�tas di rumah dan lebih meningkatkan hidup bersih. Mulai dari bela-
jar, bekerja, hingga beribadah. Tak lain dan tak bukan, kita semua melakukan ini sesuai dengan 
protokol pemerintah demi membantu pencegahan penyebaran virus. 

Pada tanggal 2 Mei 2020 lalu Bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional. Baru kali 
ini, LLDIKTI Wilayah III yang tergabung di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
tidak melaksanakan upacara di lapangan seperti biasanya. Sungguh berbeda dari tahun-tahun 
sebelumnya. Namun hal inilah yang membuat kita semua lebih mawas diri dan tetap tawakal, 
bahwa pembelajaran yang sesungguhnya berada di kehidupan yang nyata. 

Dari pandemi COVID-19 ini, kita menjadi belajar bahwa sumber daya manusia adalah elemen utama 
dalam sebuah sistem. Sumber daya manusia yang unggul dihasilkan dari jiwa raga yang sehat dan 
mau belajar dari pengalaman. Agar dapat bermanfaat bagi kebaikan orang lain, Bangsa, juga 
Negara.

Hikmah yang didapat selama pandemi ini antara lain kesadaran untuk menerapkan pola hidup 
bersih semakin meningkat, menjaga kesehatan secara �sik dan batin juga menjadi prioritas, 
teknologi informasi juga semakin maksimal dimanfaatkan. Kedepannya dalam penyelenggaraan 
pendidikan tinggi dan pelaksanaan kebijakan Kampus Merdeka, akan banyak Perguruan Tinggi 
yang menerapkan pembelajaran daring. Hal ini akan menjadikan akti�tas menjadi lebih mudah dan 
�eksibel. Pandemi ini juga membuat Perguruan Tinggi menghasilkan banyak produk-produk inovasi 
dan kolaborasi satu sama lain. Selain itu, terbentuknya rasa solidaritas antar manusia yang semakin 
tinggi dalam bentuk kegiatan kerelawanan seperti yang telah dilakukan dan dihasilkan oleh Pergu-
ruan Tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah III.
 
Perguruan Tinggi mampu memberikan hal positif kepada masyarakat  dengan dukungan penuh dari 
pemerintah, industri, dan kelompok masyarakat. Harapan kedepannya pemerintah memiliki sistem 
darurat nasional pada bidang pendidikan, supaya mahasiswa dan instansi Pendidikan Tinggi 
mampu bertahan saat pandemi ini. Dengan saling mendukung dan gotong royong antar maha-
siswa, dosen, staff, dan masyarakat mempu menghasilkan inovasi – inovasi lain yang bermanfaat 
untuk mayarakat Indonesia bahkan dunia. Dengan maraknya pemberitaan hoaks terutama pada 
media sosial selam pandemi ini, diharapkan mahasiswa, dosen, staff mampu ikut memerangi hoaks 
yang dapat dimulai dari keluarga dan rekan sekitar. Bukan hanya pentingnya memerangi pemberita-
an hoaks di media sosial, tetapi juga mengingatkan sesama untuk pentingnya menjaga optimisme 
di saat wabah. Dengan tetap menjaga opstimisme selama pandemi ini, imun dan pikiran tetap sahat 
dan positif sehingga diri kita menjadi lebih kuat dalam memerangi pandemi COVID-19.

PENUTUP
Hikmah dan Pembelajaran 
dari Pandemi COVID-19
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