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Kalendar HUT

Berita PTS

Pembaca yang Budiman, pada era
kebiasaan baru di dunia Pendidikan
Tinggi ini kita semua coba dan pahami
sebagai tradisi baru dengan lebih berteman

Adaptasi dan Kolaborasi menjadi kunci
untuk kita semua bersinergi. Walaupun
masih di tengah pandemi, Perguruan Tinggi
semakin berlomba-lomba berbagi kebaikan
dan berinovasi dalam semangat Kampus
Merdeka.
Selain
menjalani
kegiatan
Tridharma Perguruan Tinggi, banyak
dosen dan mahasiswa di Lingkungan
LLDIKTI Wilayah III yang berkontribusi
dalam kegiatan kerelawanan COVID-19.

Kata Anak Magang

38
39

Desti Nurati Sofhia

dengan
teknologi.
Dimana
Dosen,
Mahasiswa, Tenaga Pendidik, Pengelola
Perguruan
Tinggi
bahu-membahu
dibantu oleh teknologi digital sebagai
teman
keseharian
produktivitasnya.

36
37

Fotografer

Informasi

Kunci utama bagi kita dalam menjalani
hidup di era Normal Baru adalah disiplin
mematuhi protokol kesehatan. Antara lain;
memakai masker, jaga jarak sosial, serta cuci
tangan dengan sabun sesering mungkin.

31
35

Dhita Widya Putri
Sigit Nugroho

Presisi (Prestasi
dan Inspirasi)

05
10

Berita
Kemendikbud

Sekapur Sirih

01
04

Penasehat

S

i

udah
hampir empat bulan
kita bekerja dan belajar dari
rumah,
semenjak
Covid-19
ditetapkan sebagai wabah di Indonesia
pada
keputusan
Menteri
Kesehatan
Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020. Sudah
banya kupaya yang telah dilakukan baik
oleh Pemerintah maupun masyarakat
demi
mencegah
penyebaran
virus
COVID-19. Seperti Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) dan mengalihkan
segala
kegiatan
menjadi
daring.

Semoga kita dapat mengambil hikmah
dari pandemi COVID-19 ini. Kreativitas
kita jangan sampai mengendur. Sebaliknya,
justru harus lebih bias beradaptasi
dan tetap semangat. Selamat membaca
Bulletin Triwulan LLDIKTI Wilayah III
edisi 2 Tahun 2020 ini. Salam Sehat!

Hiburan
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Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M,Sc
Kepala LLDIKTI Wilayah III
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KATA KITA

KATA KITA

LLDIKTI WILAYAH III JAKARTA

““

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.

“

Muhamad Hasan,
S. Kom, M. Kom.
Pengelola Pendidik dan
Tenaga Kependidikan

http://lldikti3.kemdikbud.go.id
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Hikmah yang didapat selama pandemi
COVID-19 ini antara lain kesadaran
untuk
menerapkan
pola
hidup
bersih semakin meningkat, menjaga
kesehatan secara fisik dan batin juga
menjadi prioritas, teknologi informasi
juga semakin maksimal dimanfaatkan.

“

Taufiq Alamsyah,
S.H.
Kepala Subbagian
Akademik

@humas.lldikti3

@lldikti3
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KATA KITA

PRESISI (Prestasi dan Inspirasi

LLDIKTI WILAYAH III JAKARTA

“

Dukungan dan optimisme perlu
kita tanamkan satu sama lain, demi
menjaga imun dan pikiran agar
tetap sahat dan positif. Sehingga
diri kita menjadi lebih kuat dalam
memerangi
pandemi
COVID-19.

“

http://lldikti3.kemdikbud.go.id

3

Sunarti, S.E.

Pengelola Kepegawaian

Prestasi di Tengah Pandemi: Unika Atma Jaya Raih
Bintang Lima QS Stars Kategori Online Learning

M

asa pandemi COVID-19 tidak
menghalangi Perguruan Tinggi
untuk
mencetak
prestasi.
Universitas Katolik Atma Jaya sebagai
salah satu Perguruan Tinggi Swasta di
lingkungan LLDIKTI Wilayah III berhasil
meraih penghargaan bintang lima untuk
kategori online learning dari QS Stars. QS
Stars merupakan Lembaga Internasional
pemeringkatan Universitas di seluruh dunia.
Penilaian meliputi tiga komponen utama,
yaitu: Student-faculty engagement, Student
interaction, dan Student services and technology.
Skor penuh dari tiga kriteria tersebut ada
pada kriteria kedua dan ketiga. Hal ini
membuktikan karya terbaik Dosen yang
mampu berinteraksi dengan mahasiswa dalam
menjalankan online learning serta dukungan
unit pendukung di Unika Atma Jaya terhadap
layanan dan teknologi di balik layar online
learning yang sudah dibangun dengan serius.
Contoh dukungan ini adalah tersedianya
learning management system (LMS) seperti
Moodle dan Microsoft Teams, Office 365;
tersedianya massice open & online courses
(MOOC) AtmaZeds, serta digital library
AtmaLib. Total komponen penilaian dari ketiga
kategori ada 10 komponen yang seluruhnya
hampir mencapai nilai maksimum. Selain
ketiga komponen utama itu, penilaian juga
menanyakan komitmen pimpinan terhadap
online learning yang menghasilkan skor
sempurna, hal ini dibuktikan dari rekam jejak
kebijakan termasuk kebijakan dan keputusan
menggunakan online learning secara masif
dalam masa pandemi COVID-19 sejak Maret 2020.

@humas.lldikti3
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Menurut
Agustinus

Rektor Unika Atma Jaya Dr.
Prasetyantoko,
“Kesuksesan
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memperoleh penghargaan dari QS Stars tidak
membuat Unika Atma Jaya lantas melupakan
pengembangan peserta didik yang berkarakter.
Transformasi digital terus dilakukan melalui
program online learning, digitalisasi sistem,
serta kolaborasi dengan online platform.
Hal tersebut menjadi daya dorong ekstra
bagi Unika Atma Jaya untuk mengedepankan
pembelajaran
bagi
semua
mahasiswa.”
Universitas Katolik Atma Jaya sebagai
salah satu Perguruan Tinggi yang pada
tahun 2019 lalu berada pada klaster 2 dan
memiliki daya serap lulusan tertinggi. Kepala
LLDIKTI Wilayah III, Prof. Dr. Agus Setyo
Budi, M.Sc sangat mengapresiasi prestasi
yang diperoleh oleh Universitas Katolik Atma
Jaya “Pembelajaran daring menjadi solusi
utama Perguruan Tinggi dalam mewujudkan
kebijakan Kampus Merdeka. Dalam situasi
pandemi COVID-19 ini, pelaksanaan tridharma
Perguruan
tinggi
dan
penyelenggaraan
fasilitasi dan mutu pada pendidikan tinggi
tetap harus berjalan. Kami sungguh apresiasi
dan semoga prestasi ini dapat menginspirasi
Perguruan Tinggi lainnya di di Indonesia,
khususnya lingkungan LLDIKTI Wilayah III”.

LLDIKTI 3

Sumber : MNCTrijaya.com
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15 PTS LLDIKTI Wilayah III Berbagi Upaya
Baik Redam Wabah COVID-19

P

erguruan Tinggi Swasta (PTS) di
bawah Lembaga Layanan Pendidikan
Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III telah
melakukan beberapa inovasi pembelajaran
serta turut memberikan kontribusi dalam
penanganan wabah pandemi COVID-19.
Hal ini mengemuka saat sharing informasi dipimpin Plt.Kepala LLDIKTI Wilayah
III M Samsuri dalam konferensi pers daring yang digelar pada Rabu, 15 April 2020.
Acara dihadiri oleh 15 perguruan tinggi
swasta (PTS) yang berada di bawah LLDIKTI Wilayah III dan sekitarnya, antara lain:
Universitas Sahid, Universitas Esa Unggul, Universitas Pelita Harapan, Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR, Sekolah
Tinggi Manajemen PPM, dan Universitas
Budi Luhur. Turut hadir pula Universitas Gunadarma, Universitas 17 Agustus
1945, Institut Teknologi Perusahaan Listrik Negara, Akademi Refraksi Optisi Leprindo Jakarta, Universitas Tarumanagara,
Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal,
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya,
Universitas Al Azhar dan Institut Teknologi dan Kesehatan Jakarta. “Kita berharap
selama wabah COVID-19 Perguruan Tinggi
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tetap produktif dalam melakukan pembelajaran secara online sesuai anjuran Kemendikbud dan juga aktif berpartisipasi sebagai
bagian dari pengabdian masyarakat untuk
menangani pandemi ini,” imbau Samsuri.
Berdasarkan catatan LLDIKTI Wilayah III,
berikut beberapa kegiatan pembelajaran,
penelitian dan pengabdian masyarakat
yang telah dilaksanakan tiap PTS tersebut:

•

Universitas Sahid

1. Membentuk Satgas Pencegahan dan
Penanggulangan
Covid-19.
Satgas
melakukan monitoring secara online terhadap seluruh warga Usahid melalui formulir monitoring.
2. Pembuatan
hand
sanitizer
untuk
dibagikan
kepada
masyarakat
memerlukan.
3. Melakukan penyuluhan kepada tenaga cleaning service oleh LPPM tentang cara penanganan dan pencegahan
penyebaran
Covid-19.
4. Melakukan
penyemprotan
desinfectant ke seluruh area kampus.

LLDIKTI 3

EDISI 2 (April - Mei - Juni 2020)

•

Universitas Esa Unggul

1. Akademisi dan peneliti UEU melakukan edukasi terkait virus COVID-19
melalui
media
Kompas.com.
2. Farmasi UEU juga melakukan sosialisasi peduli pencegahan COVID-19.
3. Pembuatan hand sanitizer oleh Farmasi
UEU untuk dibagikan pada masyarakat.
4. Penyebaran informasi “Stretching for
Work From Home” oleh Tim Fisioterapi Peduli Pencegahan COVID-19.

•

Universitas Pelita Harapan

1. Selain rutin melakukan pengukuran suhu tubuh setiap orang yang
masuk area kampus, UPH juga
melakukan imbauan kesehatan kepada
seluruh
sivitas
akademika
melalui email blast, WA, dan website.
2. Penyediaan hand sanitizer dan penyemprotan disinfektan di area publik kampus.
3. Mahasiswa
kedokteran
dan
keperawatan
UPH
berpartisipasi
dalam
relawan
COVID-19.
4. Melakukan kerja sama dengan RS Siloam dalam penanganan kesehatan
dan juga membentuk tim taskforce memantau perkembangan isu COVID-19
baik di lingkungan universitas, regional, nasional dan internasional.

BULLETIN TRIWULAN

•

Institut Komunikasi dan Bisnis
LSPR

1. Segala
bentuk
aktivitas
kampus
LSPR, baik kegiatan umum, kegiatan kemahasiswaan sampai dengan pelayanan dilakukan dengan
sistem online. Beberapa materi online bidang komunikasi juga dibuka
gratis untuk diakses publik/umum.
2. Melakukan
penyemprotan
disinfektan
secara
berkala
di
seluruh area kampus IKB LSPR
3. Melakukan edukasi secara terus menerus melalui berbagai macam media
sosial LSPR, poster dan lainnya untuk
pencegahan dan mitigasi COVID-19
termasuk di antaranya melakukan
berbagai seminar berbasis webinar.
4. Penggalangan donasi dari sivitas akademika IKB LSPR seperti pembuatan
masker dan juga menjadi tim relawan
BNPB dalam pencegahan COVID-19.

LLDIKTI 3
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•

KUPAS TUNTAS

•

Sekolah Tinggi Manajemen PPM

1. Penyediaan

masker

dan

disin-

fektan
untuk
setiap
karyawan.
2. Penyemprotan
seluruh
area
kampus
dengan
disinfektan.
3. Penggalangan dana bersama Ikatan Alumni PPM (program Alumni
PPM
Bergerak)
untuk
pengadaan masker, vitamin C, D, dan
E bagi masyarakat kurang mampu.

•

Universitas Budi Luhur

1. UG

7
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melakukan

•

produk-

si hand sanitizer dan disinfektan.
2. UG
juga
menyediakan
hosting
Learning
Management
System
bagi Perguruan Tinggi yang belum
mempunya infrastruktur yang memadai untuk pembelajaran daring.
3. Berbagi
konten
pembelajaran
dengan
perguruan
tinggi
lain
yang
membutuhkan.
4. Secara khusus menyediakan media informasi terkait COVID-19 di laman resmi UG.

•

1. Membagikan
masker
dan
jamu
gratis
untuk
masyarakat.
2. 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 UBL.
3. Penyemprotan
disinfektan
di
seluruh area dan ruangan UBL.
4. Telah
dilakukan
sterilisasi di seluruh area dan ruang UBL.

Universitas Gunadarma

Institut Teknologi Perusahaan Listrik Negara

1. Melakukan

1. Memberikan bantuan dalam bentuk

infektan
lingkungan
kampus.
2. Membuka
call
center
untuk
sivitas
akademika.
3. Menerapkan
pembelajaran
jarak jauh (PJJ) atau online learning.
4. Melakukan program “Jumat Bersih”
sebagai bagian program hidup bersih
dan sehat di lingkungan kampus.

hand sanitizer dan juga paket sembako
kepada masyarakat dengan melibatkan
Kepolisian dan TNI, utamanya kepada masyakat di sekitar kampus Untar.
2. Membuka telekonseling oleh psikolog bersertifikat dari Untar khususnya bagi tenaga medis dan keluarga
serta
sivitas
akademika.
3. Melakukan
pembelajaran
berbasis daring atau online learning.

Akademi Refraksi Optisi Leprindo
Jakarta

•

Universitas 17 Agustus 1945

1. Fakultas Farmasi membantu membuatkan hand sanitizer yang khusus didistribusikan ke internal mahasiswa,
dosen,
dan
karyawan
di lingkungan UTA ‘45 Jakarta.
2. Humas
UTA’45
Jakarta
membuat
poster
edukasi
pencegahan
penularan
COVID-19.
3. Penggunaan
masker
saat
berada
di
lingkungan
kampus.

LLDIKTI 3
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Universitas Tarumanagara

dis-

•

penyemprotan

•

1. Pemberlakuan pembelajaran secara
daring dan juga WFH (work from home)
bagi dosen serta tenaga kependidikan.
2. Donasi dan pendistribusian APD
(alat pelindung diri) berupa kaca
mata kepada tim medis dan masyarakat
sebanyak
1.000
buah.

BULLETIN TRIWULAN

Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal

1. Membuat hand sanitizer standard dan
juga mengadakan diskusi dengan kampus lain melalui WAG utk sharing ilmu
dan pengalaman membuat hand sanitizer.
2. Terlibat dalam Task Force Pencegahan
COVID-19 dan juga kampanye “Bersama Lawan Virus Corona” melalui media
spanduk di bebera titik Jakarta Barat.
3. Dosen Agama Islam terlibat dalam team bentukan melakukan edukasi ibadah dalam keadaan darurat
kepada
civitas
akademika.

LLDIKTI 3
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INFORMASI

•

•

Universitas Katolik Indonesia
Atma Jaya

1. Edukasi dan kampanye terkait 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
2. Penyemprotan disinfektan di kampus
dan pengukuran suhu bagi pengunjung.
3. Pembuatan masker dan hand sanitizer
untuk
dibagikan
kepada
pekerja harian di sekitar kampus.
4. Penggalangan dana oleh alumni untuk pembelian alat medis dan disumbangkan ke RS, penggalangan dana
untuk menyumbangkan bantuan logistik (minuman dan makanan kemasan, vitamic C) kepada tenaga medis.

9
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Universitas Al Azhar

Menggalang dana sivitas akademika
untuk berbagai keperluan pada masa
tanggap
Covid-19,
diantaranya
untuk memproduksi APD berupa pembuatan Low Cost & Comfortable Powered Air
Purifyng Respirator (LCC-PAPR) hasil
karya dosen Prodi Teknik Industri UAI.

•

Institut Teknologi dan Kesehatan
Jakarta

1. Pembuatan 750 face shield menggunakan 3D printer sesuai standar Swedia yang telah disumbangkan ke rumah sakit dan puskesmas.
2. Pembuatan splitter ventilator dengan
mengikuti standar Itali dan Spanyol.
Proyek ini juga mendapat dukungan
dari industri dan alumni sehingga kapasitas produksi mencapai 30 unit/hari.
3. Telah menyumbangkan sekitar 250 liter hand sanitizer kepada masyarakat

LLDIKTI 3
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LLDIKTI WILAYAH III JAKARTA

Selamat
Bertugas
Dr. M. Samsuri, S.Pd., MT
Sebagai Kepala Biro Perencanaan
Sekretariat Jendral Kementrian
Pendidikan dan Kebudayaan.
Terima kasih atas dedikasi dan
pengabdian sebagai
Sekretaris LLDIKTI Wilayah III
Periode 2018-2020
Plt. Kepala LLDIKTI Wilayah III
Periode September 2019-April 2020
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LLDIKTI WILAYAH III JAKARTA

Selamat
Bertugas
Prof, Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc
Sebagai Kepala LLDIKTI Wilayah III
Periode 2020 - 2024
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TEROBOSAN RISET DAN INOVASI YANG
DIHASILKAN PERGURUAN TINGGI DI
LINGKUNGAN LLDIKTI WILAYAH III SELAMA
PANDEMI COVID-19

3M PROTOKOL
KESEHATAN

D

alam rangka pencegahan dan
pengendalian
Coronavirus
Disease
(COVID-19)
dalam
penyelenggaraan
pendidikan
selama
pandemi
COVID-19
sebagaimana
tercantum dalam Keputusan Bersama 4
Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan
Pembelajaran
pada
Tahun
Ajaran
2020/2021
dan
Tahun
Akademik
2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19), dengan hormat
kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
Senantiasa
menerapkan
protokol
kesehatan 3M yaitu mengunakan masker
dengan benar, menjaga jarak hindari
kerumunan, dan mencuci tangan pakai

1

Memakai masker
2

Mencuci tangan
3
2m

13

Menjaga jarak
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S

sabun atau cairan pembersih tangan
dalam
setiap
kegiatan
pendidikan.
Bagi kepala dinas pendidikan provinsi/
kabupaten/kota agar menugaskan kepada
seluruh kepala satuan pendidikan dan
guru untuk senantiasa menyampaikan
pesan singkat edukasi 3M dan/atau
menayangkan
video
edukasi
3M
durasi “1-2 menit” setiap memulai
proses pembelajaran baik yang sudah
melaksanakan pembelajaran tatap muka
di satuan pendidikan (PTM) maupun
yang masih melaksanakan pembelajaran
jarak jauh (PJJ); dan dan materi
edukasi 3M di lingkungan pendidikan
dapat diakses pada laman https://
bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id/.

LLDIKTI 3

EDISI 2 (April - Mei - Juni 2020)

ebanyak
21
Perguruan
Tinggi
di
lingkungan LLDIKTI
Wilayah
III
telah

makanan
untuk
pasien COVID-19 dan
robot
penyemprot
disinfektan
yang
dibuat oleh Perguruan

melakukan terobosan
dan inovasi sebagai
upaya
penanganan
COVID-19
seperti
membuat alat bantu
pernapasan,
sistem
monitoring
ODP/
PDP, hand sanitizer,
cairan
disinfektan,
masker kain, sabun
cuci tangan herbal,
bilik
penyemprotan
disinfektan,
safety
glass,
face
shield,
wastafel
portabel,
l a b o r a t o r i u m
pemeriksaan RT PCR
untuk
COVID-19,
robot untuk keperluan pencegahan dan
penanganan COVID-19, makanan dan
minuman yang diperlukan untuk menjaga
daya tahan tubuh selama pandemi
COVID-19. Adapun robot yang dibuat
guna mendukung pencegahan penyebaran
COVID-19 yaitu robot pengantar obat/

Tinggi
Katolik
dan
Bina

BULLETIN TRIWULAN

Universitas
Atma
jaya
Universitas
Nusantara.

U n i v e r s i t a s
Gunadarma membuat
inovasi
Robovent-1
yaitu 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. Selain itu terdapat alat
bantu untuk pasien yang kesulitan bernafas
dengan
metode
Continuous
Positive

LLDIKTI 3
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KEGIATAN DI
DI LINGKUNGAN
LINGKUNGAN LLDIKTI
LLDIKTI
KEGIATAN
WILAYAH III
III SELAMA
SELAMA PANDEMI
PANDEMI
WILAYAH
COVID-19
COVID-19
Airflow Preasure dan High Flow Nasal
yang dapat digunakan secara portabel
untuk memberikan aliran udara dengan
tekanan dan suhu hangat. Sehingga
diharapkan dapat mencairkan lendir
yang menyumbat di saluran pernafasan
pasien, yang diberi nama CPAP-HF.
Selain itu, Universiras Gunadarma juga
membuat sistem monitoring COVID-19
Polda Bali, yang digunakan oleh anggota
Polisi untuk memastikan supaya mereka
melakukan karantina mandiri secara
disiplin dan memonitor kondisi kesehatan.
Universitas Sahid membuat terobosan
dan inovasi berupa hand sanitizer dan
carian disinfektan. Serta Universitas AlAzhar Indonesia membuat LCC-Respira
yang merupakan Alat Pelindung Diri
(APD) berupa Powered Air Purifying
Respirator (PAPR) atau alat bantu
pernapasan portable pengganti masker
dissposable yang diperuntukan bagi tim
medis garda terdepan (dokter, perawat
& tenaga kesehatan lain) yang langsung
menangani pasien COVID-19, alat tersebut
merupakan salah satu alat yang mendapat
dana
pengembangan
dan
produksi
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P

eran LLDIKTI Wilayah III selain
memastikan penyelenggaraan mutu
pendidikan tinggi berjalan dengan
baik, juga tetap memberikan pelayanan-

dari Konsorsium Riset dan Inovasi
Penanggulangan Covid-19 KemenristekBRIN yang diberi nama LCC-Respira
1 (Low Cost Comfortable Respirator).
Sedangkan Universitas Katolik Atma
Jaya membuat hand sanitizer, masker
pelindung hidung dan mulut, dan juga
robot pengantar obat dan makanan.
Terdapat hal yang menarik dilakukan
oleh Universitas Tarumanegara dengan
membuat Laboratorium pemeriksaan
RT PCR untuk COVID-19, laboratorium
tersebut dijadikan rujukan Rumah
Sakit penaganan pasien COVID-19.
Lain halnya dengan Universitas Esa
Unggul yang membuat formula hand
sanitizer Nupharm, yaitu formula yang
terbuat dari bahan dasar alkohol 96%,
Gliserin dan H202 3% dengan formula
yang mengacu pada ketentuan WHO.
Universitas Pertamina membuat hand
sanitizer, wastafel portable, pembuatan
dan pemberian botol hand sanitizer,
pembuatan Hazmat Suit, Head Cover
dan Shoes Cover dengan 100 hazmat
suit, 18 head cover, dan 18 shoes cover
yang di distribusikan kepada Suku
Dinas Kesehatan Jakarta Selatan, dan
masker kain sebanyak 600 masker yang
didistribusikan kepada masyarakat.
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hingga
validasi
ijazah. Selain itu,
LLDIKTI Wilayah III
juga menghadirkan
video
conference
series
yang
bermanfaat untuk
Perguruan
Tinggi
seperti;
Bincangbincang penelitian
dan pengabdian masyarakat selama pandemi
COVID-19, Pembahasan tentang Akreditasi
Perguruan Tinggi, Transformasi beasiswa
BIDIKMISI menjadi KIP Kuliah, INOVASI
Perguruan Tinggi selama pandemi COVID-19,
Kiat-kiat Sertifikasi Dosen, The Professor Talk,
Hibah Fasilitasi Akreditasi Internasional
Program Studi, dan Fasilitasi Penjelasan
Teknis Kerjasama dengan Ditjen Dukcapil.
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pelayanan
rutin
seperti
pelayanan
pembukaan program studi baru, penerbitan
rekomendasi
dan penyerahan
Surat Keputusan
Mendikbud,
p e l a y a n a n
m e n g e n a i
PDDIKTI
dan
SISTER, fasilitasi
kelembagaan,
f a s i l i t a s i
kerjasama,
usulan
jabatan
a k a d e m i k ,

LLDIKTI 3

EDISI 2 (April - Mei - Juni 2020)
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KEGIATAN DAN LANGKAH
STRATEGIS KAMPUS
MENGHADAPI COVID-19

B

erdasarkan 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. Aspek
komunikasi
menjadi
kunci
dalam
menghadapi ancaman wabah, yaitu
dengan membangun kepercayaan publik
dan menjaga agar tidak terjadi kepanikan
dalam masyarakat. Maka penanganan
dapat berjalan dengan lancar. Presiden
Joko Widodo telah memberikan instruksi
untuk menunjukan kepada masyarakat
bahwa Pemerintah serius, siap dan
mampu dalam menangani COVID-19 di
Indonesia. Persepsi tentang kesiapan dan
keseriusan Pemerintah perlu disampaikan
kepada publik melalui penjelasan yang
komprehensif
dan
berkala,
dengan
menjelaskan apa yang sudah dan akan
dilakukan oleh Pemerintah.Dalam Surat
Edaran tersebut pula dikatakan bahwa
kepercayaan publik perlu dibangun
agar tidak terjadi kepanikan dalam
masyarakat. Hal ini juga dimaksudkan
agar penanganan dapat berjalan lancar.
Segala instruksi dan upaya Pemerintah
yang disampaikan kepada publik melalui
penjelasan yang komprehensif dan berkala.
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Pada tanggal 9 Maret 2020, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan
surat Edaran Nomor 3 tentang Pencegahan
Corona Virus Disease (COVID-19), beberapa
poin penting yang diinstruksikan adalah
bahwa setiap satuan pendidikan untuk
dapat menerapkan pola hidup bersih,
mengoptimalkan
unit
kesehatan
dan
berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan
setempat, memastikan ketersediaan sarana
dan prasarana kebersihan, menghindari
kontak fisik, hingga menunda kegiatan
yang melibatkan banyak orang. Pada
tanggal 17 Maret 2020, Surat Edaran
Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 diterbitkan
oleh
Kementerian
Pendidikan
dan
Kebudayaan
yang
menghimbau
untuk
dapat bekerja dan belajar dari rumah
dengan memanfaatkan sarana daring.

dengan pihak internal maupun mitramitra nya untuk tetap mematuhi protokol
COVID-19. Selain itu, LLDIKTI Wilayah
III juga menerapkan komunikasi publik,
menjalin
hubungan
dengan
media,
danmenyiarkan informasi secara berkala.
Mulai tanggal 16 Maret 2020, LLDIKTI
Wilayah III memberlakukan bekerja dari

Sejak 30 Maret, LLDIKTI Wilayah
III telah berkoordinasi dengan para
180 Pimpinan Perguruan Tinggi di
wilayah D.K.I Jakarta dalam bentuk
monitoring dan evaluasi daring bertajuk
NGOPI PAGI (Ngobrol dan Diskusi
Perguruan Tinggi) yang dilaksanakan
setiap 2 kali seminggu. Hingga saat ini,
berbagai upaya telah dilakukan oleh
Perguruan Tinggi di lingkungan LLDIKTI
Wilayah III dalam bentuk program,
inovasi dan berbagai kegiatan sosial.

Melihat situasi seperti ini, LLDIKTI
Wilayah III sebagai satuan kerja di bawah
naungan Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi,
Kementerian
Pendidikan
dan
Kebudayaan melakukan aksi antara lain
memberikan pelayanan yang terbaik pada
penyelenggaraan mutu pendidikan tinggi di
wilayah kerja nya dan selalu berkoordinasi
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rumah dengan tetap menjaga kualitas
pelayanan nya. Selain itu, LLDIKTI Wilayah
III juga menghimbau ke 311 Perguruan
Tinggi di lingkungannya untuk dapat
melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi
sesuai protokol kesehatan yang salah satunya
dilaksanakan dari rumah secara daring.
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Sebagian besar Perguruan Tinggi
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah
III telah mengeluarkan keputusan
untuk memberlakukan belajar dari
rumah bagi mahasiswa dan bekerja
dari rumah bagi para Dosen dan
tenaga
Kependidikan.
Kebijakan
tersebut diterapkan sesuai dengan
pedoman yang terdapat dalam Surat
Edaran Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan. Dari data yang telah

dijaring, hampir semua Perguruan
Tinggi mengikuti arahan sesuai
dengan protokol kesehatan. Selain
itu, guna mendukung pembelajaran
yang lancar dan efektif, sebagian
besar kampus memberikan bantuan
kuota internet dan pulsa dalam
mengakses
situs
pembelajaran
daring, seperti yang dilakukan oleh
Perguruan Tinggi di bawah ini:

Upaya lainnya yang dilakukan
oleh Perguruan Tinggi di Jakarta
adalah dengan memberi bantuan
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kepada mahasiswa berupa keringanan
biaya perkuliahan, seperti pemotongan
dan
kelonggaran
pembayaran.
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Perguruan Tinggi juga ada yang
membentuk Satuan Tugas (Satgas) dan
menyusun pedoman serta melaksanakan
protokol
pencegahan
penyebaran
COVID-19 di seluruh area Kampus.
Dengan melakukan penyuluhan terkait
pencegahan dan penanganan COVID-19
melalui video ataupun bekerja sama
dengan pihak lain, dilakukan oleh
beberapa
Universitas
di
Wilayah
D.K.I. Jakarta, misalnya melakukan
penyuluhan tentang bahaya COVID-19
bekerjasama
dengan
RS
Carolus.
Selain itu, beberapa Perguruan Tinggi

juga
membuat
video
penyuluhan
tentang
pencegahan
COVID-19.
Kebijakan lainnya yang dilakukan
secara daringadalah bimbingan dan
pelaksanaan sidang akhir. Beberapa
Perguruan Tinggi juga menyediakan
layanan informasi selama pandemi
yang disampaikan melalui media sosial
ataupun laman resmi Perguruan Tinggi.
Berikut adalah rekap jumlah Perguruan
Tinggi
yang
telah
berkontribusi
dalam hal kebijakan strategis dalam
menghadapi
pandemi
COVID-19:

Rekap data lengkap dapat diakses pada: http://ringkas.kemdikbud.go.id/DataPTLLDIKTI3
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Dukungan Presiden untuk Merdeka
Belajar pada Konferensi Forum
Rektor Indonesia 2020
menghadapi Revolusi Industri 4.0 demi
terwujudnya SDM Unggul dan Indonesia Maju.

J

akarta,
Kemendikbud
—
Posisi
strategis perguruan tinggi merupakan
pilar penting dalam menciptakan
Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul
dan inovatif serta mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi untuk mencetak
generasi muda produktif dan kompetitif
yang selalu berjuang untuk kemanusiaan dan
kemajuan Indonesia. Demikian disampaikan
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo
saat membuka Konferensi Forum Rektor
Indonesia (FRI) – Konvensi Kampus XVI dan
Temu Tahunan XXII, Sabtu (04/07/2020).
Untuk itu, Presiden berharap para
pemangku kebijakan dapat melakukan
perubahan-perubahan
dengan
mengembangkan cara-cara dan strategi
baru yang optimal. “Tugas mulia ini tidak
bisa hanya dilakukan dengan rutinitas dan
cara-cara biasa, apalagi hanya disibukkan
dengan administrasi. Kesempatan kita
sangat sempit,” disampaikan Presiden Joko
Widodo melalui video virtual di Istana Bogor.
Presiden juga mengajak para pemimpin
perguruan
tinggi
untuk
lebih
aktif
meningkatkan kerja sama dengan industri
termasuk dengan kawasan industri terdekat.
Tidak hanya mendapatkan pengalaman
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bekerja bagi mahasiswa, tetapi bekerja
sama untuk penelitian, pengembangan
teknologi, pengembangan ilmu murni serta
riset dan pengembangan di dunia industri.
“Jika ada kawasan industri terdekat
ajak segera bekerja sama. Buka fakultas
atau departemen atau program studi yang
karakter keilmuannya dekat dengan jenis
industri di kawasan tersebut,” tegas Presiden.
Pada kesempatan ini, Presiden juga
menyampaikan pentingnya memerdekakan
mahasiswa agar bisa belajar kepada siapa
saja sehingga mahasiswa bisa menangkap
perubahan terhadap perubahan dunia yang
dinamis. “Fasilitasi mahasiswa agar bisa
belajar pada siapa saja. Mahasiswa tidak
hanya belajar kepada dosen, tetapi mahasiswa
juga belajar kepada pelaku industri,
kepada wirausahawan, kepada praktisi
pemerintahan, kepada praktisi hukum
dan kepada para pelaku lapangan lainnya.
Sejalan dengan itu, Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar
Makarim mengajak para rektor Indonesia
mengoptimalkan program Merdeka Belajar
Episode 2 yaitu Kampus Merdeka dalam
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“Melalui program ini, terbuka kesempatan
luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan
meningkatkan wawasan serta kompetensinya
di dunia nyata sesuai dengan passion dan
cita-citanya. Mari kita optimalkan kebijakan
Merdeka Belajar – Kampus Merdeka untuk
menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana
yang tangguh, relevan dengan kebutuhan
zaman, dan siap menjadi pemimpin
dengan semangat kebangsaan yang tinggi,”
demikian disampaikan Mendikbud, Nadiem
Anwar Makarim saat menjadi narasumber
pada Konferensi FRI 2020. “Profil pelajar
Pancasila yang berketuhanan dan berakhlak
mulia, dengan kebhinnekaan global, gotong
royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri
merupakan ciri pelajar unggul untuk masa
depan bangsa,” ditambahkan Mendikbud.
Kepada para pemangku kepentingan dan
pengelola pendidikan tinggi, Mendikbud
mengimbau untuk membangun sistem
pendidikan yang lebih adaptif. Inovasi dan
penyesuaian-penyesuaian yang berkaitan
dengan mekanisme manajemen perguruan
tinggi saat ini sangat penting dilakukan.
“Perlu dipahami bahwasanya perubahan
tidak berlangsung secara satu arah, namun

BULLETIN TRIWULAN

saling terkait antara satu aspek dengan aspek
yang lain sehingga sinergi, sinkronisasi,
dan
kolaborasi
saat
ini
merupakan
pilihan yang wajib dilakukan oleh para
pengelola dan pemangku kepentingan
perguruan
tinggi,”
ujar
Mendikbud.
Menurut Mendikbud, melalui interaksi
yang erat antara perguruan tinggi dengan
dunia kerja, dengan dunia nyata, perguruan
tinggi akan hadir sebagai mata air bagi
kemajuan dan pembangunan bangsa, serta
turut mewarnai budaya dan peradaban
bangsa secara langsung. Mendikbud juga
menekankan pentingnya kolaborasi antara
pendidikan vokasi dengan dunia industri.
“Pernikahan massal yang otentik dan
organik akan menguntungkan semua pihak,
bagi mahasiswa langsung dibimbing dalam
ekosistem dunia kerja dan bagi industri
diuntungkan karena mendapat tenaga
kerja yang kompeten,” tutur Mendikbud.
Kemendikdbud meluncurkan kebijakan
Kampus Merdeka dengan empat penyesuaian
kebijakan di lingkup pendidikan tinggi.
Kebijakan pertama adalah otonomi bagi
Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta
(PTS) untuk melakukan pembukaan atau
pendirian program studi (prodi) baru.
Otonomi ini diberikan jika PTN dan PTS
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mencari pengalaman baru, terlebih di banyak
kampus, pertukaran pelajar atau praktik
kerja justru menunda kelulusan mahasiswa.

tersebut memiliki akreditasi A dan B, dan telah
melakukan kerja sama dengan organisasi dan/
atau universitas yang masuk dalam QS Top
100 World Universities. Pengecualian berlaku
untuk prodi kesehatan dan pendidikan.
Kebijakan
kedua
adalah
program
reakreditasi yang bersifat otomatis untuk
seluruh peringkat dan bersifat sukarela
bagi perguruan tinggi dan prodi yang
sudah siap naik peringkat. Ke depan,
akreditasi yang sudah ditetapkan Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
(BAN-PT) tetap berlaku selama 5 tahun
namun akan diperbaharui secara otomatis.
Kebijakan ketiga terkait kebebasan
bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan
Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN
Badan Hukum (PTN BH). Kemendikbud
akan mempermudah persyaratan PTN
BLU dan Satker untuk menjadi PTN
BH
tanpa
terikat
status
akreditasi.

Selain Mendikbud, pada kesempatan itu
turut hadir beberapa narasumber lain yaitu
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy;
Menteri
Koordinator
Bidang
Politik,
Hukum, dan Keamanan, Mohammad Mahfud
MD;
Menteri
Riset,
Teknologi/Kepala
Badan Riset Inovasi Nasional, Bambang
P. Soemantri Brodjonegoro; serta Rektor
Institut Pertanian Bogor yang merupakan
Ketua FRI terpilih 2020, Arif Satria.
Forum Rektor Indonesia (FRI) merupakan
lembaga normatif dan wadah komunikasi
serta pertukaran ide, gagasan, dan strategi
antar pimpinan perguruan tinggi seluruh
Indonesia. Kegiatan Konvensi Kampus
dan Temu Tahunan FRI yang rutin digelar
setiap tahun dan bertujuan memberikan
alternatif solusi dan saran strategis
kepada pemerintah dan masyarakat terkait
dengan
perkembangan,
regulasi,
dan
peningkatan pendidikan tinggi di Indonesia.
Sumber : kemdikbud.go.id

Kebijakan keempat akan memberikan
hak kepada mahasiswa untuk mengambil
mata kuliah di luar prodi dan melakukan
perubahan definisi Satuan Kredit Semester
(sks). Disisi lain, saat ini bobot sks untuk
kegiatan pembelajaran di luar kelas sangat
kecil dan tidak mendorong mahasiswa untuk

23

BULLETIN TRIWULAN

LLDIKTI 3

EDISI 2 (April - Mei - Juni 2020)

BULLETIN TRIWULAN

LLDIKTI 3

EDISI 2 (April - Mei - Juni 2020)

24

INFORMASI

PCR/Swab Test Karyawan dan
Staff Magang LLDIKTI Wilayah III
(FOTO)

06-05-2020

INFORMASI

Pelatihan Pegawai Bahasa
Inggris

ALBUM
RAPAT

Sebanyak 109 karyawan dan staff magang LLDIKTI wilayah
III melakukan tes PCR/Swab yang dilakukan di Gedung C
LLDIKTI Wilayah III.
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Ngobrol
Tentang
Akreditasi PT

ALBUM
RAPAT

08-04-2020

Transformasi
Bidikmisi
Menjadi KIP
Kuliah

08-04-2020

ALBUM
RAPAT

INFORMASI
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Pengarahan
SK

13-04-2020

Bincang-Bicang
Hibah Penelitian

ALBUM
RAPAT

09-04-2020

ALBUM
RAPAT

INFORMASI

29

BULLETIN TRIWULAN

LLDIKTI 3

EDISI 2 (April - Mei - Juni 2020)

BULLETIN TRIWULAN

LLDIKTI 3

EDISI 2 (April - Mei - Juni 2020)

30

BERITA KEMENDIKBUD

BERITA KEMENDIKBUD

Kemendikbud Ajak Guru dan Insan Pendidikan
Berbagi Dalam Seri Webinar Guru Belajar

J

Dalam kondisi darurat seperti saat ini,
kata Iwan, orientasi yang penting ditekankan
kepada
siswa
adalah
penumbuhan
sikap mental positif dalam ekosistem
pembelajaran yang merdeka. “Fokus GTK
adalah menciptakan sekolah sebagai tempat
terjadinya inovasi, berbasis kepada murid,
serta dapat mencapai pembelajaran yang baik
untuk mewujudkan profil Pelajar pancasila
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
YME, mandiri, kreatif, berkebhinekaan
global, gotong royong, serta kritis,” urainya.

31

S

ejalan
dengan
itu
Sekretaris
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan Kemendikbud, Nunuk
Suryani menyampaikan tujuan peluncuran
webinar ini adalah sebagai bentuk tanggung
jawab Kemendikbud memfasilitasi kebutuhan

akarta, Kemendikbud — Kementerian
Pendidikan
dan
Kebudayaan
(Kemendikbud)
meluncurkan

Seri Webinar Guru Belajar: Adaptasi
Pembelajaran Masa Pandemi yang disiarkan
langsung di kanal YouTube Ditjen Guru
dan Tenaga Kependidikan, Senin (29/06).
Wadah tersebut diberikan sebagai upaya
untuk menghimpun energi positif dengan
tetap berdaya dan memberdayakan sesama
pendidik di tengah pandemi COVID-19.
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Seri Webinar Guru Belajar
Siapkan Insan Pendidikan
Selenggarakan Tahun
Ajaran Baru

Idealnya sekolah dapat menghasilkan
pembelajaran
yang
holistik
dengan
penggabungan antara pengetahuan, sisi
afektif, kemauan, serta fisik yang tumbuh,
dan berkembang secara utuh bersamasama. Berikut pesan Dirjen Iwan terkait
kurikulum sederhana yang bisa kita
implementasikan. “Berilah teladan terbaik
kepada peserta didik karena itulah kurikulum
yang akan berbekas dan berdampak
di sepanjang hidupnya,” tutur Iwan.
Iwan mengucapkan selamat kepada
para
calon
peserta.
Ia
berharap,
webinar ini merupakan upaya terbaik
yang membawa banyak kebaikan dan
keberkahan untuk seluruh masyarakat

insan pendidikan dalam mempersiapkan
pembelajaran di tahun ajaran 2020/2021.
“Melalui Guru Belajar mari kita bergotongroyong mendampingi seluruh peserta didik,
guru, dan tenaga kependidikan kita,” jelasnya.
Ditambahkan Plt. Direktur Pembinaan
Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan
Anak Usia Dini, Abdoellah mengatakan
topik webinar untuk PAUD membahas
tentang menciptakan kondisi pembelajaran
yang menyenangkan di rumah. “Kita
harus paham cara membuat anak belajar
senang di rumah sebagaimana saat mereka
senang belajar di sekolah. Guru dan orang
tua juga dapat memanfaatkan teknologi
informasi untuk belajar,” ujar Abdoellah.

di tengah keterbatasan akibat pandemi
COVID-19. “Selama sebulan kita akan
belajar bersama, berbagi tantangan yang
ada agar bisa dihadapi bersama,” tutupnya.
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Ketika menjelaskan layanan pembelajaran
bagi penyadang disabilitas, Direktur Guru dan
Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah
dan Pendidikan Khusus, Praptono mengatakan
hambatan yang dirasakan pertama adalah
dari aspek komunikasi. “Teaching at the
right level adalah proses intervensi yang
harus dilakukan guru untuk menjembatani
perbedaan
yang
ditemukan,”
katanya.
Intervensi yang dapat dilakukan oleh
guru adalah dengan memberikan masukan
pembelajaran yang relevan dan spesifik.
“Topik dalam webinar kami berikan judul
yang sangat spesifik, seperti pembelajaran
matematika bagi penyandang tunanetra,
kami kolaborasi dengan Perkins,” urainya.
Khusus untuk kepala sekolah, pengawas,
dan penilik, Direktur Pendidikan Profesi
dan
Pembinaan
Guru
dan
Tenaga
Kependidikan,
Santi
Ambarrukmi
menjelaskan bahwa topik webinar akan
membahas tantangan dan peluang selama
adaptasi kebiasaan baru. “Strategi kepala
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sekolah dalam meningkatkan kesehatan
dan
keselamatan
sekolah,
revitalisasi
sekolah, inovasi serta peran sekolah untuk
mengatasi kejenuhan, hingga aspek yang
menyentuh student well-being,” terangnya.
Santi menggarisbawahi unsur keterampilan
hidup (life skill) yang harus dimiliki kepala
sekolah dalam membuat capaian kurikulum.
“Kepsek memberi semangat kepada seluruh
warga sekolah. Harus bekerja sama dan
gotong royong. Kepala sekolah harus menjadi
pemimpin yang melihat bisa menentukan
kurikulum mana yang paling relevan
(dengan kondisi sekarang). Harus bisa
menemukan metode kolaborasi contohnya
adalah project-based learning,” terangnya.
Seri Webinar Guru Belajar adalah ruang di
mana guru, tenaga kependidikan, orang tua,
dan unsur pendidikan lainnya bisa terlibat
dalam diskusi. Acara ini akan berlangsung dua
sesi setiap harinya dan dilakukan selama satu
bulan ke depan secara berkelanjutan. Dengan
total 6-8 webinar per hari, webinar ini akan
menghadirkan tema-tema dan narasumber
yang berasal dari kalangan guru, akademisi,
praktisi, unsur pemerintah daerah, dan
berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Di
tengah
pandemi
COVID-19,
Kemendikbud terus menghadirkan berbagai

sarana pembelajaran untuk peserta didik,
guru dan tenaga kependidikan maupun
insan pendidikan. Aplikasi melalui daring
dan televisi harapannya dapat dimanfaatkan
untuk menunjang kegiatan belajar mengajar
(KBM) di rumah. Berikut adalah wadah
pembelajaran yang digagas Kemendikbud,
https://bersamahadapikorona.kemdikbud.
go.id
yaitu
laman
untuk
membantu
guru dan murid mendapatkan informasi
tentang
aplikasi
pembelajaran
gratis.
Selain itu, Kemendikbud berkolaborasi
dengan perusahaan telekomunikasi dalam
penyediaan data untuk aplikasi pembelajaran
daring. Kemendikbud juga meluncurkan
laman Guru Berbagi dengan menggunakan
model crowd sourcing yang bisa diakses melalui
https://guruberbagi.kemdikbud.go.id/.
Di sana guru dapat berbagi rencana
pelaksanaan
pembelajaran
(RPP)
dan
materi
pembelajaran
yang
digunakan
selama
masa
pandemi
COVID-19.
Berikut aktivitas yang tercatat dalam
laman Guru Berbagi. Pengunjung laman
sebanyak
736.770,
dengan
597.959
unduhan, 10.651 RPP, 2.891 artikel, 560
lebih
komunitas yang tergabung, serta
152 aksi kolaborasi hingga 27 Juni 2020.

Sumber : kemdikbud.go.id
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UCAPAN SELAMAT

Gerakan 1000 APD
Face Shield Dari
Institut Teknologi Dan
Kesehatan Jakarta
(ITKJ)

S

aat ini para tenaga medis menjadi
garda terdepan dalam menangani
wabah
COVID-19.
Sebagai
upaya menghindari penularan nya, alat
pelindung diri (APD) sangat diperlukan,
megingat para tenaga medis termasuk
yang lebih rentan tertular. APD yang
dapat melindungi wajah selain masker
adalah face shield. Institut Teknologi dan
Kesehatan Jakarta (ITKJ) yang berada di
Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan
Tinggi LLDIKTI Wilayah III mengadakan
program peduli COVID-19 bertemakan
“Gerakan
1000
APD
Face
Shield”.
Kegiatan ini disampaikan dalam Monev
Perguruan Tinggi di Wilayah Jakarta
dan Acara Video Conference bertajuk
“INOVASI” yang digelar oleh LLDIKTI
Wilayah III. Rektor ITKJ, Prof. Dr. Eddy
Yusuf, menyatakan sangat gembira bisa
berkontribusi kepada para tenaga medis
dalam penanganan pandemik COVID-19 ini.
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“Saya juga ingin mengucapkan terima kasih
kepada Dr. Haikal (ketua proyek), tim civitas
akademika ITKJ dan pihak donatur (PT
TATA dan PT MedQuest) yg ikut membantu
mensukseskan program ini” ungkapnya.
Face Shield tersebut merupakan inovasi
dari tim riset ITKJ dengan menggunakan
teknologi 3D Digital Printing, dibuat
menggunakan bahan polyactic acid dan
visor mika transparan dengan tebal 0,7
mm. Face shield yang ringan dan nyaman
untuk melingkupi wajah hingga telinga
sehingga dapat meminimalisir paparan
droplet dari pasien. Dari sumber informasi
ITKJ, ada 121 puskesmas dan rumah sakit
yang sudah teridentifikasi, dengan total
kebutuhan 2300 face shield, yang salah
satunya adalah di Unit Layanan Transfusi
Darah Rumah Sakit Umum Pusat Nasional
Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM). Face
Shield ini juga sudah disumbangkan ke
beberapa institusi di Sorong dan Jayapura.
Sumber : Koran Jakarta - Senin, 4 Mei 2020
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KATA ANAK MAGANG

HARI BESAR

Kesan :
Banyak banget pengalaman dan pembelajaran yang bisa kita ambil
selama magang di LLDIKTI Wilayah III. Dengan lingkungan kerja
yang nyaman, teamwork yang baik, dan didukung dengan rekan
kerja serta mentor yang dapat membimbing kita bekerja semaksimal
mungkin. Hal tersebut yang membuat magang di LLDIKTI Wilayah III
terasa sangat menyenangkan.
Pesan:
Jaga terus komunikasi di kantor, lakukan yang terbaik untuk membuat
LLDIKTI Wilayah III menjadi lebih baik

Aprilla Fajar Macca
UPN Veteran Jakarta

Kesan :
Pastinya ngerasa bangga bisa ikut ambil bagian dalam
tugas tugas pelayanan di LLDIKTI Wilayah III, banyak
pelajaran yang bisa diambil, yang mungkin ga bisa kita
dapatkan di lingkungan kampus. Suasana kantor juga
terasa nyaman, didukung oleh mentor yang baik dan
menguasai bidangnya, membuat magang di LLDIKTI
Wilayah III penuh pelajaran tetapi tetap santai dan
menyenangkan.

Wilhelmus Jeremy
Pesan :
Institut Teknologi dan Tingkatkan koordinasi antar bagian kerja, bersinergi
menuju lebih baik
Bisnis Kalbis

Magang di LLDikti Wilayah III seru banget.
Para mentor dan pegawainya baik dan lucu.
Teman-temansesama magangnya juga kompak.
Bener-bener ga bikin bosen dan tegang,
banyak sekali pelajaran yang dapat diambil
dari sini. Sukses untuk LLDikti Wilayah III

Alvin Wijaya
Universitas Tarumanegara
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HAL-HAL YANG BISA DILAKUKAN UNTUK
MENGATASI RASA BOSAN SELAMA KARANTINA
PANDEMI COVID-19

Mengatasi Stres Selama Wabah COVID-19

1.

Jika anda harus tetap tingal di rumah,
jaga hidup sehat, termasuk pola makan,
tidur, olahraga yang baik, dan hubungan
dengan orang-orang terkasih di rumah
melalui komunikasi dengan anggota
keluarga serta teman-teman diluar.

3.

Wajar jika kita merasa tertekan/
stres, bingung, takut atau marah
ketika
terjadi
krisis.
Berbicara
dengan orang yang terpercaya dapat
membantu
dalam
keadaan
ini.
Hubungi teman dan keluarga Anda.

Carilah informasi yang akurat terkait
COVID-19 ini, sehingga dapat membantu
Anda
melakukan
pencegahaan.
Sumber yang dapat dipercaya seperti
laman WHO atau dinas kesehataan
daerah
dan
kementrian
kesehatan.

9.999.999...

4.

INFODEMIC

5.

2.

Anda dan keluarga dapat mengatasi
rasa
takut
dan
resah
dengan
cara
mengurangi
tontonan
atau
mendengarkan laporan-laporan media
yang diragukan kebenaranya (hoaks).

6.

Jangan
merokok,
minum
minuman
beralkohol, atau menggunakan obat
terlarang untuk mengatasi perasaan Anda.
Hubungi tenaga medis untu merencanakan
tempat kesehatan mana yang dituju dan
bagaimana cara mencari pertolongan.

Gunakan berbagai cara yang telah
membatu anda menangani kesulitan
dalam hidup sebelumnya dan gunakan
cara-cara tersebut untuk membantu
mengelola emosi Anda dalam situasi
sulit mengahadapi kejadian saat ini.
Sumber : @kemdikbud.id
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OLAHRAGA BERSAMA KELUARGA DIRUMAH
(TETAP SEHAT WALAU DIRUMAH)

Serba Serbi Ketupat

Ketupat lahir ketika agama Islam mulai
masuk ke nusantara, diperkenalkan oleh
Raden Mas Sahid atau Sunan Kalijaga.

•
•
•
•
•

Janur (kulit ketupat) > Melambangkan
hati nurani.
Kupat (ngaKU lePAT) > Mengaku
bersalah.
Beras > Melambangkan kesucian hati
setelah idul fitri, hati yang bersih.
Anyaman > Melambangkan keharusan
masyarakat kita dalam mengikat tali
silaturahmi.
Bentuk ketupat (kiblat papat) >
Melambangkan arah kiblat dan
kemenangan umat islam yang
sempurna.

Informasi Gizi Ketupat
(dalam 100 gr)
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Karbohidrat

78%

Lemak

14%

Protein

8%

Kalori

160
Kal
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Menari
Pagi hari sebelum memulai aktivitas,
pasang lagu favorit dengan tempo
upbeat
lalu
menarilah
dengan
intensif. Gerakan pag hari ini dapat
memompa
semangat
sepanjang
hari. Ajak anak dan seluruh anggota
keluarga untuk menari bersama
(anda juga bisa mencoba tantangan
TikTok
untuk
menari
bersama)

Wood Chop
Anda juga bisa mencoba gerakan
wood chop saat sedang ngemil.
Wood chop bias di lakukan dengan
mengangkat
stoples
makanan.

Squat
Coba lakukan gerakan squat setiap kali
iklan di TV muncul atau ketika jeda
episode drama yang sedang ditonton.
Gerakan ini dapat mengaktifkan otototot di tubuh.

Plank
Lakukan gerakan plank atau menumpu
badan pada siku setiap kali menunggu
air mendidih saat menyeduh kopi
atau teh. (plank bermanfaat untuk
membuat perut tetap ramping).

Bicep Curl
Latihan otot biseps juga bias dilakukan
dengan mengangkat beban. Carilah
benda yang mudah di pegang seperti
gallon kecil. Anda juga bias memuai
dari botol minum besar yang berisi air.
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KALENDAR HUT

5 LANGKAH GIATKAN GOTONG
ROYONG HADAPI COVID-19

Para tokoh agama dan tokoh masyarakat
punya peran penting untuk mengajak
masyarakat bergotong royong serta
mengikis diskriminasi terhadap pasien
ataupun jenazah pasien COVID-19

1. Membuat grup messenger khusus
warga setempat untuk bertukar
infomasi
2. Mengajak warga tidak antipati
kepada pasien ataupun jenazah
pasien positif COVID-19
3. Melakukan cek ulang info yang
beredar untuk menghindari hoaks/
kabar bohong.
4. Membantu sesama mengidentifikasi
warga bergejala atau berisiko tinggi
terkena COVID-19
5. Menyergerakan langkah procedural
terkait pencegahan dan isolasi
mandiri.
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KALENDAR HUT

LLDIKTI WILAYAH III JAKARTA

Bapak Juhdi

Selamat
Menjalani Masa
Purna Bakti
&
Sukses Selalu

Bapak Azwar
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