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: Pembeiaj arar, secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan
Penyebaran Corona Virus Disease (COVID- 19) .

Yth.
1. Seluruh Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri/Swasta
2. Seluruh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
3. Seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
4. Seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
5. Seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam rangka pencegahan terhadap perkembangan dan penyebaran CoronaVirus Disease
(Covid-19), Kementerian mengimbau Saudara untuk melakukan hal sebagai berikut-
1. Menjaga pegawai, mahasiswa, siswa, guru, dan dosen mengikuti protokol pencegahan

Covid-19 yang disampaikan Kantor Staf Presiden.
2. Memastikan bahwa pengendalian, kewaspadaan, dan penanganan penyebaran Covid-

19 di unit kerjanya telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Surat Edaran
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2O2O dan Nomor 3 Tahun 2O2O

tentang Pencegahan dan Penanganan CoronaVirus Disease (Covid-19), tanggal 9 Maret
2020.

3. Menunda penyelenggaraan acara yang mengundang banyak peserta atau
menggantinya dengan uideo conference atau komunikasi daring lainnya.

4. Khusus untuk daerah yang sudah terdampak Covid-l9 berlaku ketentuan sebagai

berikut:
a. memberlakukan pembelajaran secara daring dari rumah bagi siswa dan mahasiswa;
b. pegawai, guru, dan dosen melakukan aktivitas bekerja, mengajar atau memberi

kuliah dari rumah (Bekerja Dari Rumah/BDR) melalut uideo conference, digital
doanments, dan sarana daring lainnya. Sebagai informasi, berbagai lembaga
penyedia telah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
menyediakan sarana pembelajaran daring secara gratis sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;

c. pelaksanaan BDR tidak mempengaruhi tingkat kehadiran (dipandang sama seperti
tekerja di kantor, sekolah, atau pergurLran tinggi), tidak mengurangi kinerja, dan
tidak mempengaruhi tunjangan kinerja; dan

d. apabila harus datang ke kantor/kampus/sekolah sebaiknya tidak menggunakan
sarana kendaraan (umum) yang bersifat massal.

5. Pimpinan Satuan Kerja melakukan kerja sama dengan dinas kesehatan setempat
untuk melakukan pemeriksaan kesehatan apabila ada pegawail m;a}:,asiswa/ siswa yang

mengalami gejala sesak nafas, demam, dan batuk.
6. Pimpinan Satuan Kerja membuat pedoman pelaksanaan BDR dan pembelajaran daring

disesuaikan dengan kebutuhan setempat.

Atas perhatian dan dukungan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

020
dan KebudayaanMen

lvlaret.

L



Lampiran Surat Edaran
Nomor : 36962/r4PK . n/nx/ ZAZI
Tanggal : I? liareL ZAZ1

DAFTAR LAMAN

LamanNo. Sarana

L
ll iddL1 Rumah Be ar

-intiatives I education
ss-covid 19

https: / / /offline-.soosXe /outreach2 Google G Suites for
Education

ke tarKelas Pintar
https:/ / ucts/office/educationlprodcom/id-id4 OfficeMicrosoft

365
h teaccom5
httrrs: / / rltarrEEurLl..one link.me/btrFki efe72b2e6 OnlineSekolah

Guru
h tasrnuS7 Sekolahmu

zenitls"net rnandiri8 Zenius

3.

Ouipper School


