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Kecemasan dan ketakutan melanda manusia di awal tahun 
2020. Pandemi Virus Corona membatasi ruang gerak manusia. 
Dunia Pendidikan Tinggi juga menjadi salah satu yang terkena 
dampak dari menyebarnya Virus Corona. 

Adaptasi sistem pendidikan tinggi  terhadap protokol 
kesehatan   harus dilaksanakan dengan cepat dan tepat 
sasaran. Maka, pada Buletin Haba LLDikti edisi ke-1 di tahun 
2020 ini banyak memuat tulisan-tulisan oleh Pimpinan 
Perguruan Tinggi Swasta dan dosen yang berupaya bertahan 
di tengah pandemi. Tulisan yang diulas juga berasal dari Prof. 
Rizalman  Mamat yang berasal dari Universitas  Malaysia 
Pahang. Nuzulul Isna yang tengah menyelesaikan Doktoralnya 
di Texas A&M juga membahas mengenai kondisi Akadmeik 
perkuliahan di Amerika Serikat.

Kebijakan Kampus Merdeka juga menjadi salah satu tema 
penting yang Kami kaji. Perubahan sistem akreditasi oleh 
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) juga 
kami ulas. Semoga Buletin Haba LLDikti XIII kali ini bisa 
bermanfaat untuk pada pembaca.

Selamat Membaca
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AKIMBA
STIKES Muhammadiyah Lhokseumawe

Universitas Serambi Mekkah
Akademi Kebidanan Saleha

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang

Universitas Muhammadiyah Aceh

Universitas Ubudiyah Indonesia

STKIP BBG

Universitas Al-Muslim

Politeknik Aceh

119

117

107

105
70

61
45
44

38
36

10 Perguruan Tinggi dengan Pelaporan Kerja Sama Terbanyak

Persentase 
Kerja Sama
Berdasarkan 
Negara Mitra

Persentase 
Kerja Sama

Berdasarkan Jenis 
Dokumen

MOU
79%

MOA
16%

IA
5%

Luar Negeri
54%

Dalam Negeri
46%
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Lengkapi Data
Calon Lulusan

di PDDIKTI
1

Admin PT
Memeriksa Data
Calon Lulusan

2

Admin PT
Memesan
Nomor Ijazah

3

Nomor Ijazah
dikirim ke PDDIKTI
(otomatis oleh system)

PENOMORAN IJAZAH NASIONAL
SISTEM VERIFIKASI IJAZAH ELEKTRONIK

Nomor Ijazah

SIVIL

Pencetakan Ijazah

6

PIN-SIVIL

7

Admin PT
Memasangkan
Nomor Ijazah
dan Nama

5

Admin PT
Melengkapi SKS
Calon Lulusan
di PDDIKTI

4

pin.kemdikbud.go.id

ijazah.kemdikbud.go.id

INGAT, PERGURUAN TINGGI WAJIB 
MENGGUNAKAN PIN MULAI JANUARI 2021

sistem



���������������������	�
����������
���������§�
��������������
�����������������
���������	�������		����������
���	��	��	��	��������������
����������������������������
���	�����������	��������		���
��������	�����
���������������
����������	��	��
�������
����������������
����������	�����
������������������	�������	����
�	���
�	�����������������������
���������������������������
���		������������������	����
���	�����������������������
�������������������	��
��
���������������������������
	��	�������������	�������	����
������������������	�����
�������
�����������������������

�������������

�������
����� ������������
����������
���������������

Aktivitas Tridarma perguruan 
tinggi UNIKI telah dilakukan 
secara daring sejak tanggal 17 
Maret 2020. Rektor Universitas 
Islam Kebangsaan Indonesia 
(UNIKI) telah mengeluarkan 
pengumuman untuk belajar 
daring di rumah, dan dikuatkan 
kembali dalam bentuk Instruksi 
Rektor Nomor: 
356/UNIKI/MI/2020 tentang 
Pelaksanaan Tridarma 
Perguruan Tinggi dalam rangka 
Pencegahan Penyebaran 
Corona Virus Disease 
(Covid-19). 

Rektorat/Dekanan dan Badan 
Penyelenggara Yayasan 
kebangsaan UNIKI dengan 
cepat mempersiapkan segala 
kebutuhan berupa kebijakan 
dan fasilitas pendukung 
dengan perencanaan yang baik 
dan pembagian tugas 
masing-masing sesuai 
bidangnya, sehingga persiapan 
dapat maksimal untuk 
perkuliahan daring, sebagai 
contoh hari Senin 16/3/2020 
para dosen dan perwakilan 
mahasiswa (komisaris kelas) 
dalam lingkup UNIKI dibekali 
bimbingan teknis (Bimtek) cara 
penggunaan  aplikasi yang  
digunakan dalam pembelajaran 
daring seperti aplikasi ZOOM 
Cloud Meeting, Google 
Classroom dan Edmodo. 

Pelatihan ini dilaksanakan di 
Aula UNIKI dengan 
pemateri/instruktur M. Rezeki 
Muamar, M.Ed. (Ketua 
Penjaminan Mutu UNIKI) dan 
Mutasar, M.Kom. (Wakil Dekan 
FUSIKOM UNIKI). Selain itu, 
UNIKI juga telah menyusun 
Panduan Penggunaan Aplikasi 
ZOOM Cloud Meeting untuk 
mahasiswa dan dosen. Melalui 
pelatihan dan panduan tersebut 
diharapkan dosen dapat 
melaksanakan perkuliahan 
daring yang efektif sehingga 
mahasiswa dapat belajar secara 
maksimal walaupun tanpa 
perkuliahan tatap muka.

Selain itu dengan inisatif 
sendiri ada beberapa 
dosen yang 
memanfaatkan 
aplikasi lain seperti 
Whatsapp Group 
(WAG), Blog 
Dosen, Gnomio. 

Hasil evaluasi terhadap 
pembelajaran daring dosen 
UNIKI menunjukkan bahwa 
sebagian besar dosen UNIKI 
(35%) memilih untuk 
mengkombinasikan perkuliahan 
daring. Sebaliknya, hanya 

sebagian kecil 
dosen (5.5%) 

yang 

Edmodo

Google Classroom

Gnomio

Zoom

Kombinasi Zoom

Kombinasi Wa dan Blog

35 %

28.7 %

12.3 %

9.5 %

9 %

5.5 %

Gambar 1: Persentase penggunaan platform pembelajaran daring di UNIKI

Rektorat/Dekanan dan Badan Penyelenggara Yayasan kebangsaan 
di UNIKI dengan cepat mempersiapkan segala kebutuhan berupa 
kebijakan dan fasilitas pendukung dengan perencanaan yang baik 
dan pembagian tugas masing-masing sesuai bidangnya

“

“
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menggunakan Kombinasi Wa 
dan Blog (Gambar 1). 

Gambar 1 di atas merupakan 
penjelasan sederhana rekam 
berbagai Media/ 
aplikasi/platform yang 
digunakan dalam 
pembelajaran daring di UNIKI. 
Saya juga mengajar mata 
kuliah akuntansi, setiap 
evaluasi dilakukan 
menggunakan google form, 
dan nilainya langsung 
dikirimkan ke email mahasiswa, 
sejauh ini menunjukan tidak 
adanya kendala yang berarti, 
meski pada awal evaluasi 
mahasiswa masih perlu 
beradaptasi namun pada uji 
berikutnya sudah 
mendapatkan nilai tinggi 
bahkan sangat tinggi 
mencapai rata-rata 86,60. 
Menindaklanjuti hasil evaluasi 
tersebut, kami Rektor UNIKI 
akan terus berusaha untuk 
menyempurnakan pelaksanaan 
perkuliahan daring dengan 
mengembangkan Learning 
Management System (LMS) 
berbasis Moodle di UNIKI. 
Pengembangan LMS tersebut 
dilakukan dengan 
mengusulkan penambahan 
server dan fasilitas teknologi 
informasi (TI) lainnya
kepada Badan Penyelenggara 
Yayasan Kebangsaan UNIKI 
Bireuen. UNIKI berkerja sama 
dengan Universitas Almuslim 
(FKIP Universitas Almuslim) 
yang telah berpengalaman  

mengembangkan Blended 
Learning dan memperoleh 
hibah SPADA dari 
Kemenristekdikti selama 4 
tahun berturut-turut dari 2016 
sampai 2019. 

Diharapkan LMS UNIKI sudah 
dapat diakses oleh dosen dan 
mahasiswa pada awal semester 
ganjil Tahun Akademik 
2020/2021. Dr. Amiruddin Idris, 
SE,M.Si Ketua Pembina Yayasan 
UNIKI mendukung penuh LMS. 
Amir berharap pada tahun 
2020/2021 kampus UNIKI bisa 
serba autoumatic mengikuti 
kebutuhan zaman karena hal ini 
sangat penting untuk menjaga 
kualitas out put UNIKI.  Selain 
melaksanakan sistem daring 
dalam proses perkuliahan, 
UNIKI memanfaatkan sistem 
daring ini dalam proses 
akademik lainnya, seperti 
pelaksanaan seminar proposal 

dan pelaksanaan sidang 
skripsi. Mulai Jumat 30/4/2020, 
beberapa mahasiswa FEB 
UNIKI tingkat akhir akan 
mengikuti ujian  
komprehensif/skripsi melalui 
aplikasi ZOOM Cloud 
Meeting, dan hasil pantauan 
kami pelaksanaan ujian 
tersebut dapat terlaksana 
dengan baik tanpa hambatan.
Lebih lanjut, sistem daring 
juga digunakan oleh pimpinan 
dan dosen UNIKI untuk 
berkoordinasi dan rapat antar 
pimpinan dan dosen. Selama 
masa pandemic Covid-19, 
pimpinan UNIKI telah 
melaksanakan beberapa rapat 
melalui Aplikasi ZOOM Cloud 
Meeting. 

Implementasi sistem daring 
dalam kegiatan tridarma 
perguruan tinggi di UNIKI 
diharapkan dapat membantu 
pemerintah dalam memutus 
mata rantai penyebaran 
Covid-19 di Indonesia. 

Gambar 2: Kegiatan Rapat daring pimpinan UNIKI
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Kondisi penyebaran Covid-19 
yang memang membahayakan 
jiwa ini akhirnya mendorong 
kondisi normal dunia menjadi 
darurat. Begitu juga Indonesia. 
Pemerintah membuat berbagai 
kebijakan yang sifatnya darurat, 
termasuk dunia Pendidikan 
sekarang ini berjalan dalam 
kondisi darurat, yaitu darurat 
kesehatan.

Salah satu inti kondisi yang 
mendorong kedaruratan dalam 
dunia pendidikan adalah 
keharusan jaga jarak. Dunia 
pendidikan yang akrab dengan 
suasana interaksi dalam kelas 
mendadak terdorong ke dunia 

R. Agung Efriyo Hadi, Ph.D.
Rektor Universitas Abulyatama Aceh

siber, menjadi belajar virtual 
dari berbagai aplikasi. Internet 
menjadi keniscayaan. 

Perguruan tinggi di Aceh juga 
menjalankan kebijakan 
tersebut. Rujukannya adalah 
imbauan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan tanggal 17 
Maret 2020 dan Edaran 
Gubernur Aceh No. 440/4989 
tentang Kesiapsiagaan Upaya 
Pencegahan Penyebaran 
Corona.

Perguruan tinggi di Aceh 
dituntut mengubah pola 
pembelajarannya dengan 
metode daring/online. 
Karyawan dan dosen tetap 
melakukan kegiatan sesuai 
dengan jadwal dan tugas 
masing-masing, namun 
dilakukan secara daring dari 
rumah (Work From Home). 

Universitas Abulyatama (Unaya) 
mengeluarkan SE Rektor No 
174.01.14 tentang Pelaksanaan 
Kegiatan Perkuliahan untuk 
memperlancar proses 
pembelajaran daring.  

Lembaga Penjaminan Mutu 
(LPjM) Unaya memberikan 
pelatihan pendidikan dan 
pengajaran secara daring 
dengan memanfaatkan 
program Learning 
Management System (LMS), 
optimalkan email dan 
penggunaan aplikasi Google 
Classroom, aplikasi Zoom 
Meeting ataupun dengan 
membentuk Whats 
App/Telegram Group.  
Sehingga komunikasi antara 
dosen dan mahasiswa  tetap 
hidup. 

Kemudian untuk kegiatan 
seminar juga dilakukan secara 
daring melalui Channel 
Youtube, selain itu diakuinya 
civitas akademika yang 
mengikuti berbagai macam 
kegiatan workshop yang 
diselenggarakan melalui video 
conference dengan aplikasi 
Zoom. Alhamdulillah respon 
para dosen dan mahasiswa 
cukup tinggi, mereka 
menyadari bahwa metode ini 
merupakan cara terbaik agar 
proses pembelajaran dapat 
berjalan dengan tidak perlu 
kehadiran di kampus. 

“Unaya telah membentuk kegiatan bersama dengan RS Pertamedika Ummi Rosnati 
(RSPUR) dalam pencegahan Covid-19, melalui call centre 24 jam sebagai sarana 

informasi bagi masyarakat yang datang ke RSPUR dan ingin tahu lebih jelas tentang 
Covid-19 serta kegiatan lainnya di rumah sakit.” 

������
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Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Pencegahan COVID-19

Beberapa kebijakan di era 
pandemi Covid-19 ini yang 
telah banyak dilakukan oleh 
perguruan tinggi terutama 
pada kampus di Pulau Jawa, 
dapat dijadikan referensi. Di 
antaranya; Ujian skripsi secara 
online; Mahasiswa yang sedang 
melakukan pengambilan data 
diberikan kemudahan untuk 
menyesuaikan data 
penelitiannya dengan data 
pembanding dari penelitian 
sebelumnya pada jurnal ilmiah 
baik nasional maupun 
internasional, selain itu diijinkan 
mengambil data melalui 
kuesioner online bagi jurusan 
yang menggunakan data lab 
maupun data lahan/lapangan. 
Maka jika tetap harus 
dilaksanakan wajib prosesnya 
mengikuti protokol kesehatan 
Covid-19 yang telah ditetapkan. 
Kegiatan yudisium dan sumpah 
profesi bahkan dapat juga 
dilakukan secara daring.

Unaya yang memiliki Fakultas 
Kedokteran, saat ini telah 
menarik semua mahasiswa 
profesi kesehatan yang sedang 
mengikuti pendidikan profesi 

agar sementara tidak terlibat 
dalam kegiatan di rumah sakit 
sampai ditentukan dengan jelas 
tentang protokol pencegahan 
penularan Covid-19 bagi 
peserta didik di rumah sakit. 

Kondisi tersebut telah 
disampaikan Unaya kepada 
pihak yang terkait melalui rapat 
online dalam dengar pendapat 
bersama Komisi X DPR RI dan 
Dirjen Dikti pada tanggal 22 
April 2020 bersama beberapa 
PTS lainnya di Indonesia yang 
memiliki Fakultas Kedokteran 
dan rumah sakit.

Kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat yang menonjol 
dilakukan kampus di Aceh 
adalah inisiatif mengumpulkan 
partisipasi para donatur 
terutama berupa sanitizer dan 
masker yang selanjutnya 
didistribusikan ke masyarakat, 
sekaligus memberi 
pemahamanan kepada  
masyarakat kecil seperti tukang 
becak, ojol, tukang parkir, 
pedagang kaki lima, agar 
bersedia dan bersikap 
mengikuti protokol kesehatan 

pencegahan penularan 
Covid-19 dengan benar dalam 
aktivitas kesehariannya. 
Sedangkan bantuan berupa 
APD yang terkumpul 
disalurkan kepada tenaga 
medis di rumah sakit. 
 
Selain itu, Unaya telah 
membentuk kegiatan bersama 
dengan RS Pertamedika Ummi 
Rosnati (RSPUR) dalam 
pencegahan Covid-19, melalui 
call centre 24 jam sebagai 
sarana informasi bagi 
masyarakat yang datang ke 
RSPUR dan ingin tahu lebih 
jelas tentang Covid-19 serta 
kegiatan lainnya di rumah 
sakit. Lebih jauh, Unaya juga 
merencanakan untuk 
mempersiapkan pola 
pendampingan kepada 
masyarakat melalui 
pengembangan usaha kecil 
yang diharapkan nantinya 
mampu membangkitkan 
perekonomian setelah 
pandemi Covid-19 mereda, 
karena ini diyakini akan 
menjadi persoalan baru di 
Indonesia khususnya juga di 
wilayah Aceh.

Pandemi Covid-19 telah 
mendorong kampus-kampus 
di Aceh berkreasi dalam 
penyesuaian untuk tetap 
melakukan proses Tridharma 
Perguruan Tinggi yang 
bertanggung jawab walaupun 
dengan metode WFH, selain 
sebagai upaya 
mempertahankan mutu 
pengajaran yang berkualitas, 
mampu menjalankan 
Tridharma dan tetap 
memberikan kontribusi yang 
positif bagi masyarakat. 
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Edy Mulyadi, M.Kep. RN.
(Rektor Universitas Sains Cut Nyak Dhien Langsa)

Desember 2019 dunia 
dikejutkan dengan munculnya 
wabah dari Virus Corona SARS- 
Cov-2 yang menyebabkan 
Corona Virus Disease 2019 atau 
yang dikenal dengan Covid-19. 
Virus ini terdeteksi pertama 
sekali di Kota Wuhan China. 
Para ahli memperkirakan 
berkembangnya virus ini terjadi 
dari transmisi hewan yaitu 
kelelawar kepada manusia. 
Virus ini sangat mematikan dan 
telah menginfeksi lebih dari 4,8 
juta manusia, dan telah 
menyebar ke 210 negara di 
dunia, dan tidak terkecuali 
Indonesia. 

Infeksi Covid-19 telah 
mempengaruhi sendi 
kehidupan dan peradaban 
manusia. Selain 
menghancurkan perekonomian, 
sosial, budaya, dan spiritual, 

juga telah mempengaruhi dunia 
pendidikan. Pola pendidikan 
yang selama ini lebih banyak 
dilaksanakan melalui pertemuan 
di kelas dan  di lapangan 
praktek, kini berubah drastis 
sampai 100 % pertemuan 
dilakukan melalui pembelajaran 
daring atau virtual. Universitas 
Sains Cut Nyak Dhien (USNC) 
yang memiliki lima Fakultas 
yaitu Fakultas Hukum, Fakultas 
Ilmu Pendidikan, Fakultas 
Teknik, Fakultas Pertanian, dan 
Fakultas Ilmu Kesehatan juga 
telah melaksanakan proses 
pembelajaran melalui daring 
atau virtual, sesuai petunjuk dari 
Direktorat Jenderal Pendidikan 
Tinggi Kementerian 
Kebudayaan dan Pendidikan 
melalui kebijakan Merdeka 
Belajar-Kampus Merdeka. 

USCND merupakan salah satu 
perguruan tinggi swasta yang 
baru berjalan selama lima tahun, 
Keberadaan USCND di Kota 
Langsa berupaya untuk 
meningkatkan kecerdasan 
masyarakat khususnya Kota 
Langsa dan kabupaten/kota 
sekitarnya. Hal ini sejalan 
dengan niat baik Bapak H. 
Zainal Abidin. B.I.E., M.M.  ketua 
Yayasan Cut Nyak Dhien dalam 
menyahuti kebijakan Walikota 

Langsa bahwa Kota Langsa 
adalah Kota Pendidikan. 
Tingginya minat masyarakat 
untuk menggunakan 
kesempatan berkuliah di 
USCND tidak terlepas dari 
peran Yayasan Cut Nyak Dhien 
yang telah berperan aktif 
membangun Kota Langsa sejak 
tahun 1982 dengan mendirikan 
Rumah Sakit Umum Cut Nyak 
Dhien. Tidak hanya 
membangun memberikan 
pelayanan pada bidang 
kesehatan, Yayasan Cut Nyak 
Dhien Langsa juga telah 
mendirikan sekolah dari level 
SMP/SMA/SMEA/STM, 
Akademi, Keperawatan yang 
berubah statusnya pada tahun 
2006 menjadi Sekolah Tinggi 
Ilmu Kesehatan. 

Kota Langsa menjadi salah satu 
daerah terpapar infeksi Virus 
Corona. USCND berupaya 
bergandengan tangan dengan 
pemerintah dan masyarakat 
untuk mencegah penyebaran 
Infeksi Covid-19. USCND 
melaksanakan beberapa 
program pengabdian 
masyarakat yang berhubungan 
dengan pencegahan Covid-19 
di antaranya penyemprotan 
disinfektan ke rumah-rumah 
masyarakat, pembagian hand 
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sanitizer gratis produksi 
USCND, pembuatan tempat 
cuci tangan, dan edukasi 
tentang penyebaran Covid-19.

Kirimkan Alumni menjadi 
Relawan Nasional Covid-19

Pada saat Pemerintah 
membuka kesempatan 
berkontribusi untuk rekrutmen 
relawan Covid-19 yang akan
bertugas di Rumah sakit 
Darurat Corona Wisma Atlet 
Kemayoran Jakarta Pusat. 
USCND berhasil mengirimkan 
dua alumninya untuk menjadi 
relawan. Proses panjang dalam 
rekrutmen ini seolah menjadi 
cambuk bagi USCND untuk 
terus meningkatkan  

 keahlian-keahlian khusus yang 
dimiliki oleh lulusan.

Tidak lah mudah menjadi 
petugas garda terdepan di 
rumah sakit tersebut, selain 
harus memenuhi persyaratan 
administrasi, juga harus 
melewati medical check up, 
serta keterampilan menjadi 
penilaian penting. Setelah lulus 
tes online, Ns. Zaitun dan Ns. 
Fariz menjalani masa pelatihan, 
kemudian bertugas merawat 
pasien Covid-19 di Wisma Atlet, 
sistem  kerja relawanpun sudah 
diatur sedemikian rupa, tiap 
relawan akan bekerja 
selama 8 jam perhari  
selama 30 hari, 
kondisi kesehatan 

para relawanpun terus 
dimonitor. Setelah 30 hari 
relawan akan beristirahat 
selama 14 hari masa karantina.

Selama perkuliahan seluruh 
mahasiswa prodi Ners telah 
dibekali pendidikan dan 
pelatihan tambahan seperti 
akupuntur, hipnotherapy, 
perawatan luka (CWCCA), dan 
kegawatdaruratan (BTCLS). 

Hal ini menjadi modal yang 
sangat berharga bagi para 
lulusan agar lebih bisa diterima 
di masyarakat. Begitu juga bagi 
prodi yang lain, akan diberikan 
pendidikan tambahan dan 
pelatihan sesuai kebutuhan dan 
bidang keilmuan. 

Ns. Zaitun dan Ns. Fariz sebagai relawan di Wisma Atlet Jakarta
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Pelatihan ini dilaksanakan di 
Aula UNIKI dengan 
pemateri/instruktur M. Rezeki 
Muamar, M.Ed. (Ketua 
Penjaminan Mutu UNIKI) dan 
Mutasar, M.Kom. (Wakil Dekan 
FUSIKOM UNIKI). Selain itu, 
UNIKI juga telah menyusun 
Panduan Penggunaan Aplikasi 
ZOOM Cloud Meeting untuk 
mahasiswa dan dosen. Melalui 
pelatihan dan panduan tersebut 
diharapkan dosen dapat 
melaksanakan perkuliahan 
daring yang efektif sehingga 
mahasiswa dapat belajar secara 
maksimal walaupun tanpa 
perkuliahan tatap muka.

Selain itu dengan inisatif 
sendiri ada beberapa 
dosen yang 
memanfaatkan 
aplikasi lain seperti 
Whatsapp Group 
(WAG), Blog 
Dosen, Gnomio. 

Hasil evaluasi terhadap 
pembelajaran daring dosen 
UNIKI menunjukkan bahwa 
sebagian besar dosen UNIKI 
(35%) memilih untuk 
mengkombinasikan perkuliahan 
daring. Sebaliknya, hanya 

sebagian kecil 
dosen (5.5%) 

yang 
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menggunakan Kombinasi Wa 
dan Blog (Gambar 1). 

Gambar 1 di atas merupakan 
penjelasan sederhana rekam 
berbagai Media/ 
aplikasi/platform yang 
digunakan dalam 
pembelajaran daring di UNIKI. 
Saya juga mengajar mata 
kuliah akuntansi, setiap 
evaluasi dilakukan 
menggunakan google form, 
dan nilainya langsung 
dikirimkan ke email mahasiswa, 
sejauh ini menunjukan tidak 
adanya kendala yang berarti, 
meski pada awal evaluasi 
mahasiswa masih perlu 
beradaptasi namun pada uji 
berikutnya sudah 
mendapatkan nilai tinggi 
bahkan sangat tinggi 
mencapai rata-rata 86,60. 
Menindaklanjuti hasil evaluasi 
tersebut, kami Rektor UNIKI 
akan terus berusaha untuk 
menyempurnakan pelaksanaan 
perkuliahan daring dengan 
mengembangkan Learning 
Management System (LMS) 
berbasis Moodle di UNIKI. 
Pengembangan LMS tersebut 
dilakukan dengan 
mengusulkan penambahan 
server dan fasilitas teknologi 
informasi (TI) lainnya
kepada Badan Penyelenggara 
Yayasan Kebangsaan UNIKI 
Bireuen. UNIKI berkerja sama 
dengan Universitas Almuslim 
(FKIP Universitas Almuslim) 
yang telah berpengalaman  

Banta Karollah, S.E., M.S.M. 
(Wakil Ketua STIES Banda Aceh) 
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Di balik kesulitan ada 
kemudahan, ini adalah 
penggalan surat Al-Asr yang 
selalu menjadi pemantik 
motivasi saat menghadapi 
masa-masa sulit seperti halnya 
yang tengah kita hadapi hari 
ini, Pandemi Covid-19 telah 
mengubah pola kerja berbagai 
organisasi termasuk perguruan 
tinggi. Institusi perguruan 
tinggi harus berbegas (agile) 
menyesuaiakan kegiatan 
akademiknya berdasarkan 
protokol kesehatan yang telah 
ditetapkan WHO dan 
pemerintah.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
Sabang Banda Aceh (STIES)   

telah menyiapkan berbagai 
kebijakan terutama relaksasi 
dalam proses belajar mengajar 
yang sebelumnya secara ketat 
menerapkan sistem tatap 
muka, kini ditransformasikan 
sepenuhnya ke sistem daring.  
Pada awalnya pengalihan 
proses belajar mengajar dari 
sistem tatap muka ke daring 
agak bermasalah karena 
terhambat koneksi internet. 

Pasalnya, banyak mahasiswa 
STIES dari Barat Selatan yang 
kesulitan mengakses materi 
kuliah yang dikirimkan dosen.  
Namun berkat dukungan 
pemerintah dan penyedia jasa 
telekomunikasi, masalah ini 
akhirnya dapat diatasi dengan 
baik. Kini proses belajar 
mengajar terus berjalan 
sebagai mana mestinya. Pada 
saat yang sama, STIES tentunya 
tetap komit dalam menjaga 
mutu pembelajaran yang 
disampaikan kepada 
mahasiswa, dengan 
memastikan seluruh 

mahasiswa mengikuti proses 
dan 
persyaratan-persyaratan 
lainnya seperti jumlah 
pertemuan dan 
mengikuti UTS, UAS dan 
kewajiban perkuliahan 
lainnya yang harus 
dipenuhi mahasiswa 
sekalipun harus 
dilakukan secara daring.

Kebijakan yang sama juga 
diterapkan untuk proses 
pembimbingan dan seminar 
dan ujian skripsi.  Baru-baru ini 
STIES Banda Aceh juga sukses 
menyelenggarakan kegiatan 
Yudisium Virtual tahun 2020. 
Baik dosen dan mahasiswa 
tetap berada di tempat 
domisilinya masing-masing 
saat prosesi yudisium 
berlangsung. 

STIES juga menganjurkan 
dosen untuk memanfaatkan 
berbagai peluang yang selama 
ini tidak mungkin didapatkan. 
Sekarang banyak penerbit dan 
database jurnal ilmiah yang 
menyediakan akses gratis. 
Begitu juga dengan kegiatan 
webinar baik lokal maupun 
internasional. Kami sudah 
mendata ada banyak webinar 
(seminar online berbasis 
aplikasi web) yang tersedia 
untuk diikuti oleh Dosen STIES 
baik di dalam maupun luar 
negeri. Harapannya ini bisa 
dimanfaatkan untuk 
pengembangan ilmu dan 
perluasan jaringan. Dalam dua 
bulan terakhir misalnya, ada 
beberapa dosen STIES yang 
aktif mengikuti kegiatan 
webinar yang digagas 
perguruan tinggi dalam negeri 
seperti UGM, Unsyiah dan 
lainnya. Bahkan,  salah seorang 
dosen STIES juga berhasil 
mengikuti 
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Simposium Virtual dengan 
Tema Disruption 2020 yang 
digelar oleh MIT Sloan 
Management Review, majalah 
ilmiah terbitan Sloan School of 
Management, Massachusset 
Institute of Technology (MIT), 
Amerika Serikat dan ikut 
bergabung dalam jaringan 
webinar  Sustainability Salon 
yang digelar oleh Ivey Business 
School, Western University, 
Canada.

Beberapa contoh kegiatan di 
atas sebenarnya 
mengindikasikan bahwa kita 
saat ini sedang menjalankan 
satu kebiasaan baru (new 
normal), sesuatu yang jarang 
dilakukan pada situasi 
pra-pandemi Covid-19. 
Kebiasaan baru ini 
mengisyaratkan tentang 
intensitas penggunaan 
teknologi informasi dan 
komunikasi, khususnya aplikasi 
daring yang sangat membantu 
dalam mempermudah proses 
belajar mengajar kegiatan 
organisasional lainnya di 
lingkungan akademik 
perguruan tinggi.

Di era new normal ini, STIES 
menyadari bahwa untuk 
mengantisipasi berbagai 
perubahan dan tantangan yang 
ada diperlukan adanya 
pembaruan strategi (strategi 
renewal).  Pembaruan strategi 
ini menjadi satu keniscayaan 
jika mengacu pada ungkapan 
yang mengatakan “Kita tidak 
mungkin memenangkan perang 
baru dengan menggunakan 
senjata yang lama”.  Jika kita 
ibaratkan pandemi ini sebagai 
perang baru, tentu saja kita 
membutuhkan senjata baru 
untuk mengantisipasinya, yaitu 

dengan mengadakan 
perubahan strategi dan 
penggunaan teknologi baru 
sebagai solusi untuk menjadi 
pemenang. Realitas ini 
memberikan implikasi kepada 
STIES untuk mampu 
mengindentifikasi sejauh mana 
faktor-faktor krisis yang bersifat 
eksternal  itu dapat merintangi 
upaya STIES dalam mencapai 
tujuan strategis dan 
operasionalnya. Pada saat yang 
sama juga perlu dilakukan 
identifikasi, apa saja peluang 
dan kemudahan yang berada di 
lingkungan eksternal yang dapat 
mendukung STIES dalam 
merealisasikan tujuan strategis 

dan operasionalnya.   
Pemahaman terhadap realitas  
semata tidaklah cukup untuk 
menghadapi pandemi 
Covid-19, faktor lain yang juga 
tak kalah penting adalah 
kebersamaan seluruh 
stakeholder dalam 
mendukung keberlanjutan  
kegiatan tridarma di 
perguruan tinggi. Dukungan 
pemerintah melalui 
Kemedikbud dan LLDIkti 
Wilayah XIII, Pemerintah Aceh 
dan seluruh komponen 
masyarakat tentu akan 
membuat segala kesusahan 
menjadi lebih mudah untuk 
diantisipasi.

Dokumentasi Simposium Virtual yang digelar oleh MIT
Sumber : fnsijabat.wordpress.com

Dokumentasi Kegiatan yang Dilaksanakan Selama COVID-19 mengikuti protokol 
kesehatan
Sumber : stiessabang.ac.id
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Oleh. JALALUDDIN, S. PD, M. PD (Dekan FKIP Universitas Serambi Mekkah)Hadits Rasulullah yang 
berbunyi “Tuntutlah ilmu dari 
buaian sampai ke liang lahat” 
harusnya menjadi inspirasi bagi 
kita bahwa menuntut ilmu tidak 
dibatasi oleh umur,  waktu dan 
tempat.

Keterbatasan ruang pertemuan  
dikarenakan kondisi pandemi 
saat ini  mendorong guru dan 
mahasiswa dapat menuntut 
ilmu dengan lebih mudah di 
berbagai tempat. 
Webinar-webinar gratis yang 
dilaksanakan oleh perguruan 
tinggi top dunia bisa kita ikuti 
tanpa mengeluarkan biaya 
sepeserpun. Ilmu yang 
ditawarkan begitu luas 
sehingga bisa menambah 
kemampuan akademik dosen, 
guru, mahasiswa dan siswa. 
Sudah semestinya peluang ini 
dapat dilirik oleh banyak 
tenaga pendidik. 
Sistem pembelajaran daring, 
membawa beragam hikmah di 
balik keterbatasan. Dengan 
pendampingan jarak jauh yang 
dilakukan oleh guru menuntut 
orang tua untuk bisa 
memahami apa yang sedang 
diajarkan guru kepada anak. 
Interaksi yang semakin erat 
antara orang tua dan anak 
mengembalikan fungsi orang 
tua sebagai pendidik yang 
selama ini hampir 100% 
diserahkan kepada guru di 
sekolah. 

Namun, kendala yang terjadi di 
lapangan menjadi begitu 
beragam. Saat ini Komisi X DPR 
RI terus mengawal anggaran UN 
12,3 Milyar yang telah dialihkan 
untuk penanganan Covid-19. 
Dalam waktu dekat akan ada 
rekrutmen untuk menjadi 
relawan Covid-19  bagi 
mahasiswa dengan begitu 
mahasiswa memiliki 
kesempatan untuk berkontribusi 
dalam penanganan Covid-19.”

Dr. Saminan Ismail, M.Pd. 
Kepala Dinas Pendidikan Kota 
Banda Aceh menyampaikan 
"Pemerintah telah melakukan 
berbagai upaya untuk tetap 
berlangsungnya proses belajar 
mengajar, salah satunya dengan 
mengembangkan aplikasi 
belajar dan bekerja sama 
dengan stasiun Televisi seperti 
TVRI dan RRI, dari hasil evaluasi  
yang kita laksanakan sudah 20% 
sekolah yang melaksanakan 
pembelajaran secara daring 
dengan efektif.  Untuk kegiatan 
ujian semesteran tetap akan 
dilaksanakan secara daring 
mengingat kondisi covid-19 
yang semakin bertambah.

Jalaluddin, S.Pd., M.Pd. (Dekan FKIP Universitas Serambi Mekkah)
Merebaknya Covid-19 
membuat semua aspek dunia 
terhambat. Termasuk dunia 
pendidikan khususnya 
Pendidikan Tinggi. Adaptasi 
metode belajar secara daring 
membutuhkan waktu yang tidak 
sebentar. Namun, pendidikan 
tinggi harus terus bisa 
dilaksanakan. Untuk 
mempercepat adaptasi metode 
pembelajaran masa Covid-19 ini 
Fakultas Keguruan Universitas 
Serambi Mekkah mengadakan 
dialog pendidikan Interaktif 
online dengan tema “Peran dan 
Tanggung jawab Pemerintah 
dalam Meningkatkan Mutu 
Pendidikan selama Pandemi 
Covid-19” pada tanggal 2 Mei 
2020.

Kegiatan ini melibatkan 
anggota Komisi X DPR-RI Hj. 
Illiza Sa’aduddin Djamal, S.E. 
dan Kepala Dinas Pendidikan 
Kota Banda Aceh Dr. Saminan 
Ismail, M.Pd. Illiza memaparkan 
mengenai upaya pemerintah 
dalam meningkatkan mutu 
pendidikan di tengah musibah 
pandemik Covid-19. "Berbagai 
ikhtiar meski belum  sempurna 
telah diupayakan oleh 
pemerintah untuk mendukung 
proses belajar secara daring. 
Salah satunya dengan 
mengembangkan 
aplikasi-aplikasi yang bisa 
menunjang proses belajar 
daring lebih efektif. 
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Beberapa kebijakan di era 
pandemi Covid-19 ini yang 
telah banyak dilakukan oleh 
perguruan tinggi terutama 
pada kampus di Pulau Jawa, 
dapat dijadikan referensi. Di 
antaranya; Ujian skripsi secara 
online; Mahasiswa yang sedang 
melakukan pengambilan data 
diberikan kemudahan untuk 
menyesuaikan data 
penelitiannya dengan data 
pembanding dari penelitian 
sebelumnya pada jurnal ilmiah 
baik nasional maupun 
internasional, selain itu diijinkan 
mengambil data melalui 
kuesioner online bagi jurusan 
yang menggunakan data lab 
maupun data lahan/lapangan. 
Maka jika tetap harus 
dilaksanakan wajib prosesnya 
mengikuti protokol kesehatan 
Covid-19 yang telah ditetapkan. 
Kegiatan yudisium dan sumpah 
profesi bahkan dapat juga 
dilakukan secara daring.

Unaya yang memiliki Fakultas 
Kedokteran, saat ini telah 
menarik semua mahasiswa 
profesi kesehatan yang sedang 
mengikuti pendidikan profesi 

agar sementara tidak terlibat 
dalam kegiatan di rumah sakit 
sampai ditentukan dengan jelas 
tentang protokol pencegahan 
penularan Covid-19 bagi 
peserta didik di rumah sakit. 

Kondisi tersebut telah 
disampaikan Unaya kepada 
pihak yang terkait melalui rapat 
online dalam dengar pendapat 
bersama Komisi X DPR RI dan 
Dirjen Dikti pada tanggal 22 
April 2020 bersama beberapa 
PTS lainnya di Indonesia yang 
memiliki Fakultas Kedokteran 
dan rumah sakit.

Kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat yang menonjol 
dilakukan kampus di Aceh 
adalah inisiatif mengumpulkan 
partisipasi para donatur 
terutama berupa sanitizer dan 
masker yang selanjutnya 
didistribusikan ke masyarakat, 
sekaligus memberi 
pemahamanan kepada  
masyarakat kecil seperti tukang 
becak, ojol, tukang parkir, 
pedagang kaki lima, agar 
bersedia dan bersikap 
mengikuti protokol kesehatan 

pencegahan penularan 
Covid-19 dengan benar dalam 
aktivitas kesehariannya. 
Sedangkan bantuan berupa 
APD yang terkumpul 
disalurkan kepada tenaga 
medis di rumah sakit. 
 
Selain itu, Unaya telah 
membentuk kegiatan bersama 
dengan RS Pertamedika Ummi 
Rosnati (RSPUR) dalam 
pencegahan Covid-19, melalui 
call centre 24 jam sebagai 
sarana informasi bagi 
masyarakat yang datang ke 
RSPUR dan ingin tahu lebih 
jelas tentang Covid-19 serta 
kegiatan lainnya di rumah 
sakit. Lebih jauh, Unaya juga 
merencanakan untuk 
mempersiapkan pola 
pendampingan kepada 
masyarakat melalui 
pengembangan usaha kecil 
yang diharapkan nantinya 
mampu membangkitkan 
perekonomian setelah 
pandemi Covid-19 mereda, 
karena ini diyakini akan 
menjadi persoalan baru di 
Indonesia khususnya juga di 
wilayah Aceh.

Pandemi Covid-19 telah 
mendorong kampus-kampus 
di Aceh berkreasi dalam 
penyesuaian untuk tetap 
melakukan proses Tridharma 
Perguruan Tinggi yang 
bertanggung jawab walaupun 
dengan metode WFH, selain 
sebagai upaya 
mempertahankan mutu 
pengajaran yang berkualitas, 
mampu menjalankan 
Tridharma dan tetap 
memberikan kontribusi yang 
positif bagi masyarakat. 
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juga telah mempengaruhi dunia 
pendidikan. Pola pendidikan 
yang selama ini lebih banyak 
dilaksanakan melalui pertemuan 
di kelas dan  di lapangan 
praktek, kini berubah drastis 
sampai 100 % pertemuan 
dilakukan melalui pembelajaran 
daring atau virtual. Universitas 
Sains Cut Nyak Dhien (USNC) 
yang memiliki lima Fakultas 
yaitu Fakultas Hukum, Fakultas 
Ilmu Pendidikan, Fakultas 
Teknik, Fakultas Pertanian, dan 
Fakultas Ilmu Kesehatan juga 
telah melaksanakan proses 
pembelajaran melalui daring 
atau virtual, sesuai petunjuk dari 
Direktorat Jenderal Pendidikan 
Tinggi Kementerian 
Kebudayaan dan Pendidikan 
melalui kebijakan Merdeka 
Belajar-Kampus Merdeka. 

USCND merupakan salah satu 
perguruan tinggi swasta yang 
baru berjalan selama lima tahun, 
Keberadaan USCND di Kota 
Langsa berupaya untuk 
meningkatkan kecerdasan 
masyarakat khususnya Kota 
Langsa dan kabupaten/kota 
sekitarnya. Hal ini sejalan 
dengan niat baik Bapak H. 
Zainal Abidin. B.I.E., M.M.  ketua 
Yayasan Cut Nyak Dhien dalam 
menyahuti kebijakan Walikota 

Langsa bahwa Kota Langsa 
adalah Kota Pendidikan. 
Tingginya minat masyarakat 
untuk menggunakan 
kesempatan berkuliah di 
USCND tidak terlepas dari 
peran Yayasan Cut Nyak Dhien 
yang telah berperan aktif 
membangun Kota Langsa sejak 
tahun 1982 dengan mendirikan 
Rumah Sakit Umum Cut Nyak 
Dhien. Tidak hanya 
membangun memberikan 
pelayanan pada bidang 
kesehatan, Yayasan Cut Nyak 
Dhien Langsa juga telah 
mendirikan sekolah dari level 
SMP/SMA/SMEA/STM, 
Akademi, Keperawatan yang 
berubah statusnya pada tahun 
2006 menjadi Sekolah Tinggi 
Ilmu Kesehatan. 

Kota Langsa menjadi salah satu 
daerah terpapar infeksi Virus 
Corona. USCND berupaya 
bergandengan tangan dengan 
pemerintah dan masyarakat 
untuk mencegah penyebaran 
Infeksi Covid-19. USCND 
melaksanakan beberapa 
program pengabdian 
masyarakat yang berhubungan 
dengan pencegahan Covid-19 
di antaranya penyemprotan 
disinfektan ke rumah-rumah 
masyarakat, pembagian hand 

46

Relawan COVID-19 adalah mahasiswa Indonesia yang siap untuk
membantu kita semua dalam menanggulangi ancaman virus COVID-19.

Relawan Covid-19 Nasional

relawan.kemdikbud.go.id

Klik Saja di
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sanitizer gratis produksi 
USCND, pembuatan tempat 
cuci tangan, dan edukasi 
tentang penyebaran Covid-19.

Kirimkan Alumni menjadi 
Relawan Nasional Covid-19

Pada saat Pemerintah 
membuka kesempatan 
berkontribusi untuk rekrutmen 
relawan Covid-19 yang akan
bertugas di Rumah sakit 
Darurat Corona Wisma Atlet 
Kemayoran Jakarta Pusat. 
USCND berhasil mengirimkan 
dua alumninya untuk menjadi 
relawan. Proses panjang dalam 
rekrutmen ini seolah menjadi 
cambuk bagi USCND untuk 
terus meningkatkan  

 keahlian-keahlian khusus yang 
dimiliki oleh lulusan.

Tidak lah mudah menjadi 
petugas garda terdepan di 
rumah sakit tersebut, selain 
harus memenuhi persyaratan 
administrasi, juga harus 
melewati medical check up, 
serta keterampilan menjadi 
penilaian penting. Setelah lulus 
tes online, Ns. Zaitun dan Ns. 
Fariz menjalani masa pelatihan, 
kemudian bertugas merawat 
pasien Covid-19 di Wisma Atlet, 
sistem  kerja relawanpun sudah 
diatur sedemikian rupa, tiap 
relawan akan bekerja 
selama 8 jam perhari  
selama 30 hari, 
kondisi kesehatan 
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Prof. Rizalman Mamat. Ph.D.
Universiti Malaysia Pahang
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Dunia hari ini telah dikejutkan 
dengan kemunculan wabak 
Covid-19 yang dikatakan 
berpunca dari Wuhan di China 
pada Disember 2019. 
Penularan wabak ini begitu 
pantas sehinggakan ia di 
umumkan oleh Badan 
Kesihatan Dunia (WHO) 
sebagai pandemic pada 
Januari 2020. Sehingga hari ini 
(24 Mei 2020), wabak ini telah 
mengorbankan  lebih 345,000 
orang dengan lebih 5,400,000 
dimasukkan ke hospital bagi 
merawat penyakit berjangkit 
ini. Di Malaysia, seramai 7,245 
orang telah dijangkiti Covid-19 
dengan angka korban seramai 
115 orang (24 Mei 2020) . 
Pandemik ini telah mengubah 
banyak aktiviti ekonomi, 
politik, sosial serta pendidikan 
di seluruh dunia.

Pihak pemerintah Malaysia 
telah mengistiharkan Perintah 
Kawalan Pergerakan (PKP) bagi 
membendung penularan 
wabak Covid-19 pada 18 Mac 
2020. Maka, bermula lah era 
baharu dalam aspek 
pengurusan khususnya dalam 
dunia pendidikan di peringkat 
pendidikan rendah, menengah 
dan pendidikan di institusi 
pengajian tinggi. Universiti 
awam telah menghantar 
pulang kesemua mahasiswa 
dari kampus ke  

kampung halaman 
masing-masing. Kampus maya 
telah di perkatakan sejak sekian 
lama, namun pandemic 
Covid-19 telah menjadikan 
hasrat ini menjadi realiti. Kini, 
kampus tidak lagi didiami 
mahasiswa dan warga kerja 
universiti bekerja dari rumah.

Semua universiti perlu bersedia 
menghadapi norma baharu bagi 
memastikan proses 
pembelajaran dan pengajaran 
(PDP) berlaku dengan 
sempurna. Setiap universiti 
digesa untuk memberikan 
perhatian yang serius terhadap 
akses dan kapasiti mahasiswa 
terhadap medium dalam talian 
serta bahan pembelajaran 
digital. Pelbagai aktiviti seminar, 
latihan  dan kursus telah di 
anjurkan oleh pihak universiti 
menggunakan pelbagai 
medium aplikasi seperti Google 
meet, Webex, Zoom dan skype. 
Setiap pensyarah dilengkapkan 
dengan pengetahuan dan skill 
bagi menyediakan bahan bahan 
pengajaran berbentuk digital 
seperti nota kuliah, slide 
pengajaran, video dan animasi 
serta penilaian atas talian untuk 
tugasan akademik dan 
peperiksaan.  Kampus digital 
telah lama dibangunkan oleh 
universiti awam di Malaysia dan 
situasi ini  

memberi impak yang baik 
apabila negara berdepan 
masalah pandemic  
Covid-19 ini. Kini, 
bahan-bahan pengajaran telah 
dimuat naik ke talian internet 
untuk diakses oleh mahasiswa. 
Syarahan umum telah dimuat 
naik ke medium e-learning dan 
setiap pensyarah terlibat 
dalam menghasilkan video, 
maklumat modul, dokumen 
latihan serta penilaian atas 
talian.

Manakala mahasiswa pula 
perlu bersedia menghadapi 
norma baharu agar graduan 
yang dihasilkan tidak 
mengurangi dari sudut 
pengetahuan, komunikasi, 
sahsiah dan insaniah. 
Mahasiswa perlu mempunyai 
disiplin & komitmen belajar 
yang tinggi, mampu 
memahami, menilai dan 
menganalisis pengetahuan 
dengan sempurna serta 
berinteraksi dengan aktif 
sesama mahasiswa atau 
dengan pensyarah. 
Kemudahan capaian internet 
perlu dipertingkatkan dan 
keupayaan peralatan digital 
seperti mobile phone dan 
computer perlu di tambah baik 
agar semua proses 
pembelajaran dapat dilakukan 
dengan baik.

“Semua universiti perlu bersedia menghadapi 
norma baharu bagi memastikan proses 

pembelajaran dan pengajaran (PDP) berlaku dengan 
sempurna. Setiap universiti digesa untuk 

memberikan perhatian yang serius terhadap akses 
dan kapasiti mahasiswa terhadap medium dalam 

talian serta bahan pembelajaran digital.”
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telah menyiapkan berbagai 
kebijakan terutama relaksasi 
dalam proses belajar mengajar 
yang sebelumnya secara ketat 
menerapkan sistem tatap 
muka, kini ditransformasikan 
sepenuhnya ke sistem daring.  
Pada awalnya pengalihan 
proses belajar mengajar dari 
sistem tatap muka ke daring 
agak bermasalah karena 
terhambat koneksi internet. 

Pasalnya, banyak mahasiswa 
STIES dari Barat Selatan yang 
kesulitan mengakses materi 
kuliah yang dikirimkan dosen.  
Namun berkat dukungan 
pemerintah dan penyedia jasa 
telekomunikasi, masalah ini 
akhirnya dapat diatasi dengan 
baik. Kini proses belajar 
mengajar terus berjalan 
sebagai mana mestinya. Pada 
saat yang sama, STIES tentunya 
tetap komit dalam menjaga 
mutu pembelajaran yang 
disampaikan kepada 
mahasiswa, dengan 
memastikan seluruh 

mahasiswa mengikuti proses 
dan 
persyaratan-persyaratan 
lainnya seperti jumlah 
pertemuan dan 
mengikuti UTS, UAS dan 
kewajiban perkuliahan 
lainnya yang harus 
dipenuhi mahasiswa 
sekalipun harus 
dilakukan secara daring.

Kebijakan yang sama juga 
diterapkan untuk proses 
pembimbingan dan seminar 
dan ujian skripsi.  Baru-baru ini 
STIES Banda Aceh juga sukses 
menyelenggarakan kegiatan 
Yudisium Virtual tahun 2020. 
Baik dosen dan mahasiswa 
tetap berada di tempat 
domisilinya masing-masing 
saat prosesi yudisium 
berlangsung. 

STIES juga menganjurkan 
dosen untuk memanfaatkan 
berbagai peluang yang selama 
ini tidak mungkin didapatkan. 
Sekarang banyak penerbit dan 
database jurnal ilmiah yang 
menyediakan akses gratis. 
Begitu juga dengan kegiatan 
webinar baik lokal maupun 
internasional. Kami sudah 
mendata ada banyak webinar 
(seminar online berbasis 
aplikasi web) yang tersedia 
untuk diikuti oleh Dosen STIES 
baik di dalam maupun luar 
negeri. Harapannya ini bisa 
dimanfaatkan untuk 
pengembangan ilmu dan 
perluasan jaringan. Dalam dua 
bulan terakhir misalnya, ada 
beberapa dosen STIES yang 
aktif mengikuti kegiatan 
webinar yang digagas 
perguruan tinggi dalam negeri 
seperti UGM, Unsyiah dan 
lainnya. Bahkan,  salah seorang 
dosen STIES juga berhasil 
mengikuti 

Nuzulul Isna berpose usai menjadi pembicara dalam seminar Internasional
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Salah satu bidang yang 
terdampak COVID-19 adalah 
dunia pendidikan tinggi (higher 
education) yang menyebabkan 
perubahan yang signifikan 
pada kegiatan operasional dan 
akademik perguruan tinggi 
(universitas dan kampus) di AS. 
Dampaknya, perguruan tinggi 
di AS menerapkan berbagai 
kebijakan untuk menyesuaikan 
kegiatan operasionalnya dalam 
masa pandemi ini. 

New Policy and Adjustments 
Kebijakan-kebijakan baru 
disampaikan secara kontinyu 
melalui email oleh Rektor. Di 
antara kebijakan yang diambil 
adalah pembatalan 
kegiatan-kegiatan seremonial 
dan melaksanakan kegiatan 
belajar secara daring  melalui 
aplikasi e-campus dan 
pelayanan akademik secara 
remote (jarak jauh) 
menggunakan aplikasi Hody 
sebuah portal website sentral 
kampus, cukup aman dalam 
menghubungkan mahasiswa, 
calon mahasiswa, wali 
mahasiswa, dan staf  
Universitas Texas A&M dengan 
informasi pribadi mereka dan 
layanan akademik yang 
dibutuhkan, seperti 
pembayaran biaya kuliah, 
layanan transkrip 

nilai, ijazah, dan lain 
sebagainya. Sehingga, transisi 
proses akademik dan 
pelayanan mahasiswa menjadi 
100% cukup lancar. 

Penyesuaian Metode Evaluasi 
Belajar 
Sama halnya dengan metode 
evaluasi belajar di Indonesia, 
pengukuran pencapaian mata 
kuliah  merujuk kepada 
penggunaan huruf (A - F). 
Namun selama masa pandemic 
COVID-19 ini, kampus 
memberikan kesempatan bagi 
mahasiswa untuk memilih 
metode penilaian lulus dan 
tidak lulus (S/U) bagi  

mata kuliah yang mereka 
ambil selama semester 
Spring 2020, yang berakhir 
pada 30 Mei 2020. 

Pemberian Akses Online 
untuk Software Statistik 
dan Virtual Tutor
Sebagai salah seorang 
mahasiswa doktoral di 
College of Education and 
Human Development, 
melakukan kegiatan 
penelitian adalah salah satu 
aspek akademik yang saya 
jalani. Kampus menawarkan 
kemudahan untuk 
mengunduh 
software-software

Nuzulul Isna, S.Pd.I, M.S., Ph.D (cand.) 
Penulis adalah dosen tetap STKIP Muhammadiyah Aceh Barat 
Daya, yang saat ini sedang menempuh pendidikan doktoral di 
bidang Educational Human Resource Development di Texas A&M 
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Suasana Drive-thru Food di Universitas Texas A&M

yang mendukung penelitian 
saya secara gratis dan 
pendampingan tutor secara 
virtual sebagai upaya alternatif 
dalam mendukung mahasiswa 
yang sedang melakukan 
penelitian seperti saya.

Penyesuaian Sarana Fisik
Bebagai flyer mengenai 
pencegahan COVID-19 
ditempatkan di lift (elevator), 
lobi gedung, kamar mandi, 
dan koridor setiap lantai 
gedung fakultas. Pemberian 
tanda “X” di dalam fasilitas lift 
gedung dengan maksimal 
kapasitas sebanyak 2 orang 
untuk menjaga jarak minimal 6 
feet (2 meter). Penempatan 
hand sanitizer di setiap pintu 
masuk lift. Selain itu, kamar 
mandi yang sebelumnya bisa 
digunakan untuk  tiga orang 
pada satu waktu, kini hanya 
boleh digunakan oleh satu 
orang saja. Manajemen 
gedung menepatkan tanda 
“vacant/occupied” 
(kosong/ada orang) pada 
bagian depan fasilitas kamar 
mandi.

Dukungan Finansial
Salah satu bentuk support yang 
kampus berikan kepada 
mahasiswa adalah dengan 
pemberian dana bantuan 
darurat (emergency aid). 
Bekerjasama dengan 
pemerintah federal AS, 
Universitas Texas A&M 
menyalurkan dana darurat bagi 
mahasiswa dengan 
memprioritaskan para 
mahasiswa/i yang menjalani 
pendidikan tanpa bantuan 
dana sponsor dan orang tua. 

Free Meals dan Drive-thru 
food Giveaways
Sejumlah organisasi yang 
terafiliasi dengan organisasi 
alumni kampus Texas A&M dan 
kota College Station juga 
menawarkan makanan  gratis 
bagi mahasiswa sejak 
pertengahan Maret hingga 28 
April 2020. Selain itu, 
mahasiswa yang membutuhkan 
juga dapat mengambil stok 
makanan yang disediakan oleh 
Brazos Valey Food Bank, 
sebuah organisasi non-profit 
yang membantu kebutuhan

pangan orang-orang yang 
membutuhkan di Brazos Valley 
County, pada waktu yang telah 
dijadwalkan.

Wellness dan Wellbeing 
Support
Perubahan pola hidup dan 
rutinitas sebagai mahasiswa 
diakibatkan oleh COVID-19 ini 
cukup berdampak kepada 
meningkatnya tingkat stress 
bagi mahasiswa. Oleh karena 
itu, kampus memandang 
penting untuk memberikan 
dukungan psikologi bagi 
mahasiswa. Diantaranya 
dengan menambah jam 
HelpLine support bagi 
mahasiswa menjadi 24 jam 
setiap harinya. HelpLine 
support adalah layanan 
konseling dan psikologi 
kampus yang aman dan 
terjamin kerahasiaanya dimana 
mahasiswa dapat berbicara, 
bercerita, dan menumpahkan 
masalah serta unek-unek 
mereka tanpa harus 
menyebutkan identitas dengan 
tag line “Call. Talk. We’re 
here”.

Demikianlah beberapa 
penyesuaian yang saya amati 
di kampus dimana saya 
menempuh pendidikan 
lanjutan di AS. Memang sulit 
dan sangat tidak mudah dalam 
menjalani rutinitas baru ini. 
Sebuah pepatah dalam Bahasa 
Inggris berbunyi “Every cloud 
has a silver lining”, yang 
berarti setiap awan pasti 
memiliki garis perak. Pepatah 
ini bermakna bahwa kita tidak 
boleh berputus asa karena 
masa-masa sulit selalu 
mengarahkan pada hari yang 
lebih baik. 
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Namun, kendala yang terjadi di 
lapangan menjadi begitu 
beragam. Saat ini Komisi X DPR 
RI terus mengawal anggaran UN 
12,3 Milyar yang telah dialihkan 
untuk penanganan Covid-19. 
Dalam waktu dekat akan ada 
rekrutmen untuk menjadi 
relawan Covid-19  bagi 
mahasiswa dengan begitu 
mahasiswa memiliki 
kesempatan untuk berkontribusi 
dalam penanganan Covid-19.”

Dr. Saminan Ismail, M.Pd. 
Kepala Dinas Pendidikan Kota 
Banda Aceh menyampaikan 
"Pemerintah telah melakukan 
berbagai upaya untuk tetap 
berlangsungnya proses belajar 
mengajar, salah satunya dengan 
mengembangkan aplikasi 
belajar dan bekerja sama 
dengan stasiun Televisi seperti 
TVRI dan RRI, dari hasil evaluasi  
yang kita laksanakan sudah 20% 
sekolah yang melaksanakan 
pembelajaran secara daring 
dengan efektif.  Untuk kegiatan 
ujian semesteran tetap akan 
dilaksanakan secara daring 
mengingat kondisi covid-19 
yang semakin bertambah.

Merebaknya Covid-19 
membuat semua aspek dunia 
terhambat. Termasuk dunia 
pendidikan khususnya 
Pendidikan Tinggi. Adaptasi 
metode belajar secara daring 
membutuhkan waktu yang tidak 
sebentar. Namun, pendidikan 
tinggi harus terus bisa 
dilaksanakan. Untuk 
mempercepat adaptasi metode 
pembelajaran masa Covid-19 ini 
Fakultas Keguruan Universitas 
Serambi Mekkah mengadakan 
dialog pendidikan Interaktif 
online dengan tema “Peran dan 
Tanggung jawab Pemerintah 
dalam Meningkatkan Mutu 
Pendidikan selama Pandemi 
Covid-19” pada tanggal 2 Mei 
2020.

Kegiatan ini melibatkan 
anggota Komisi X DPR-RI Hj. 
Illiza Sa’aduddin Djamal, S.E. 
dan Kepala Dinas Pendidikan 
Kota Banda Aceh Dr. Saminan 
Ismail, M.Pd. Illiza memaparkan 
mengenai upaya pemerintah 
dalam meningkatkan mutu 
pendidikan di tengah musibah 
pandemik Covid-19. "Berbagai 
ikhtiar meski belum  sempurna 
telah diupayakan oleh 
pemerintah untuk mendukung 
proses belajar secara daring. 
Salah satunya dengan 
mengembangkan 
aplikasi-aplikasi yang bisa 
menunjang proses belajar 
daring lebih efektif. 

Check List 
Layanan 
LLDIKTI 
Wilayah XIII 
Aceh

Ikuti Sosial Media Kami
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PERHATIKAN PROTOKOL kesehatannya
NEW NORMAL

JAGA
JARAK

UKUR
SUHU
TUBUH

GUNAKAN
MASKER

RUTIN
MENCUCI
TANGAN

PATUHI
ETIKA
BATUK

MINIMALISIR
PENGGUNAAN
UANG TUNAI


