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SURAT EDARAN 

Nomor:    468  In.19/HM.00/03/2020 
Tentang Tindak Lanjut Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di IAIN PALOPO 

 

Yth. 
1. Para Wakil Rektor; 
2. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana; 
3. Para Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala Unit; 
4. Kepala Biro AUAK dan Para Kepala Bagian; 
5. Kepala SPI; dan 
6. Seluruh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan IAIN Palopo. 

 
Assalamu’alaikum Wr Wb. 
Menindaklanjuti Surat Edaran Plt Dirjen Pendidikan Islam No. 697/03/2020 tentang 
Perubahan atas Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam No. 657/03/2020 tentang 
Upaya Pencegahan COVID-19 (Corona) di Lingkungan PTKI, dengan 
memperhatikan hasil keputusan rapat Pimpinan IAIN Palopo bersama para pimpinan 
fakultas, pascasarjana, lembaga dan unit serta mencermati situasi terkini, maka 
Rektor IAIN Palopo menginstruksikan pelaksanaan kebijakan tentang tindak lanjut 
upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di IAIN Palopo sebagai berikut: 

1. Melakukan penarikan mahasiswa KKN Nusantara II IAIN Palopo lebih awal, 
mulai tanggal 02 April 2020 s.d 05 April 2020 dengan terlebih dahulu 
berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan jajarannya agar terbangun 
komunikasi yang baik dan berkelanjutan; 

2. Proses perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya hingga semester genap 
TA 2019/2020 sepenuhnya akan dilaksanakan secara daring dengan 
memperhatikan: 
a. Penugasan yang diberikan oleh dosen maksimal 2 (dua) kali untuk setiap 

mata kuliah agar tidak membebani mahasiswa; 
b. Aplikasi yang dapat digunakan adalah aplikasi e-learning IAIN Palopo 

melalui laman http://elearning.iainpalopo.ac.id/ atau aplikasi lainnya yang 
memudahkan dalam pelaksanaan  pembelajaran daring; 

c. Pelaksanaan Ujian Komprehensif, UTS, UAS, pembimbingan akademik, 
pembimbingan tugas akhir, seminar proposal, seminar hasil, dan ujian 
munaqasyah dapat dilaksanakan secara daring. Pimpinan fakultas dan 
pascasarjana agar menginisiasi dan melakukan pengawasan dalam 
pelaksanaannya agar sesuai dengan norma-norma akademik yang 
berlaku;   

d. Memberikan kemudahan akses internet guna kelancaran pembelajaran 
daring bagi dosen dan mahasiswa khususnya yang berada di luar 
jangkauan fasilitas internet kampus IAIN Palopo; 

e. Pada akhir semester genap TA 2019/2020, para dosen melaporkan 
pelaksanaan perkuliahan daring melalui jurnal perkuliahan pada aplikasi 
SIPAKATAU IAIN Palopo; 
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f. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Para Dekan dan Direktur 
Pascasarjana agar memantau jalannya proses perkuliahan secara daring 
untuk memastikan tertib pelaksanaannya dan memperhatikan norma-
norma akademik sesuai ketentuan yang berlaku. 

3. Upacara Wisuda Sarjana dan Pascasrjana Periode I Tahun 2020 yang 
sedianya dilaksanakan tanggal 15 April 2020 ditunda pelaksanaannya sampai 
batas waktu yang belum ditentukan. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana 
agar memproses Ijazah dan Transkrip Akademik bagi para mahasiswa yang 
telah mengikuti ujian munaqasyah dan menyelesaikan seluruh kewajibannya 
di kampus; 

4. Para ASN Dosen dan tenaga kependidikan IAIN Palopo akan berpartisipasi 
memberikan bantuan dana tanggap darurat yang akan ditransfer ke rekening 
Donasi Covid-19 Kementerian Agama di rekening BRI Syariah nomor: 
1049176267; 

5. Masa penutupan sementara kampus IAIN Palopo dalam rangka tindakan 
antisipasi penyebaran COVID-19 diperpanjang sampai batas waktu yang akan 
ditentukan kemudian. Para dosen dan tenaga kependidikan agar 
melaksanakan tugas dari rumah (work from home) dan wajib mengaktifkan 
perangkat komunikasinya selama jam kerja untuk memudahkan koordinasi. 

 
 
Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi dan tindak lanjut bersama. 
Marilah kita senantiasa memohon perlindungan Allah swt dan memperbanyak 
amalan dzikir dan doa agar kita semua terhindar dari musibah dan bencana, Aamin 
ya Rabbal’alamiin 
 
Wassalamu’alaikum Wr Wb. 

 
 
Palopo, 30 Maret 2020 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


