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AKADEMI TEKNOLOGI AERONAUTIKA SILIWANGI 
Jalan Pajajaran No. 120 Telepon (022) 6030798 Bandung 

IJIN MENDIKBUD RI NOMOR : 160/D/O/1999 
DIII RANGKA PESAWAT TERBANG 

 

DIREKTUR AKADEMI TEKNOLOGI AERONAUTIKA SILIWANGI 

SURAT EDARAN 

No. 056/ATAS/SE.DIR/IV/2020 

TENTANG PERPANJANGAN KE-2 PERKULIAHAN DARING DALAM RANGKA 

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) 

DI AKADEMI TEKNOLOGI AERONAUTIKA SILIWANGI 

 

Menimbang perkembangan kondisi yang ada sekarang terkait merebaknya kasus Corona Virus Disease 

(Covid-19) di Indonesia sehingga Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi (ATAS) perlu mengambil 

sikap yang semestinya, dan mengingat telah adanya surat-surat resmi lanjutan dari Pemerintah RI di 

antaranya: 

1. Surat dari Dirjen Dikti Nomor 262/E.E2/KM/2020 tentang Pembelajaran Selama Masa Darurat 

Pandemi Covid-19 bertanggal 23 Maret 2020 

2. Surat dari Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV (LLDIKTI Wil IV) Nomor 

1920/LL4/TU/2020 tentang Pencegahan Penyebaran Covid- 19 di Perguruan Tinggi bertanggal 30 

Maret 2020 

3. Surat dari Dirjen Dikti Nomor 302/E.E2/KR/2020 tentang Masa Belajar Penyelenggaraan 

Pendidikan  bertanggal 31 Maret 2020,  

serta memperhatikan adanya rencana pemberlakuan PSBB di Bandung Raya yang akan dimulai pada 

hari Rabu, 22 April 2020, serta masukan-masukan dari para dosen, maka Direktur ATAS 

menindaklanjuti dengan penyampaian beberapa hal sebagai berikut: 

1. Perkuliahan daring pada semester genap 2019-2020 yang tadinya sudah diperpanjang hingga 18 

April 2020, diperpanjang lagi hingga 2 Mei 2020. 

2. Para dosen dan mahasiswa diminta melaksanakan perkuliahan daring dengan semestinya. Jumlah 

pertemuan kuliah untuk semester ini adalah minimal 14 kali hingga 3 Mei 2020 (termasuk 

perkuliahan daring) untuk melaksanakan Ujian Akhir Semester (UAS) genap 2019-2020 yang 

direncanakan diselenggarakan pada tanggal 4 hingga 9 Mei 2020. 

3. Untuk para dosen: 

a.  Jumlah pertemuan selama perkuliahan daring dihitung berdasarkan laporan kepada bagian 

Administrasi ATAS sehingga para dosen diminta melakukan pencatatan dan pelaporan tentang 

perkuliahan yang telah dilakukan, baik tentang metode/media yang digunakan, materi apa saja 

yang disampaikan, dan bagaimana respon/kehadiran mahasiswa peserta kuliah. 

b.  Dosen diminta melakukan antisipasi dengan menyiapkan soal UAS dengan format yang 

memungkinkan dilakukannya ujian oleh mahasiswa dari tempat tinggal masing-masing, 

misalnya berbentuk pilihan ganda yang dibuat dengan Google Form dan mahasiswa dibagi 

tautannya untuk mengerjakannya. 

c.  Dosen yang belum meyerahkan nilai mahasiswa, terutama nilai semester ganjil 2019-2020 dan 

sebelumnya, diminta untuk segera menyerahkan ke bagian Administrasi ATAS paling lambat 



2 

 

25 April 2020. Daftar nilai yang disampaikan dapat dikirimkan dalam format pindaian 

(scanned) melalui email ke Amisitiaminah18@gmail.com cc ke adangatas@gmail.com.   

4. Untuk para mahasiswa: 

a. Mahasiswa berkewajiban mengikuti perkuliahan (termasuk perkuliahan daring) dengan minimal 

80% kehadiran. 

b. Para mahasiswa tetap berkewajiban membayar uang kuliah sebagaimana mestinya, terutama 

yang masih mempunyai tunggakan pembayaran dari semester-semester sebelumnya. 

Pembayaran dilakukan segera dengan transfer bank ke rekening atas nama Akademi 

Teknologi Aeronautika Siliwangi dengan nomor 0552417980 pada BNI KCP Pajajaran 

Bandung. 

c. Para mahasiswa yang telah melakukan pembayaran uang kuliah diwajibkan untuk mengirimkan 

foto bukti transfer ke Ibu Ami (HP 0857-5905-0343) untuk dicatat di bagian Administrasi 

ATAS.   

d. Kehadiran kulaih yang kurang dan/atau tidak terlunasinya pembayaran uang kuliah oleh 

mahasiswa dapat berakibat tidak dibolehkan untuk mengikuti UAS. 

5. Surat Edaran ini sah walaupun tanda tangan di bawah ini tidak dicap. 

 

  Bandung, 16 April 2020 

 

 Direktur  

 

 Ir. Aji Jatmika Atmwijaya, MT 

 NIDN 0416097402/NIK 446512007 
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