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Jalan Pajajaran No. 120 Telepon (022) 6030798 Bandung 

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

 

DIREKTUR AKADEMI TEKNOLOGI AERONAUTIKA SILIWANGI 

SURAT EDARAN 

No. 059/ATAS/SE.DIR/VI/2021 

TENTANG TINDAK LANJUT PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 

(COVID-19) DI AKADEMI TEKNOLOGI AERONAUTIKA SILIWANGI 

 

Menimbang masih merebaknya kasus Corona Virus Disease (Covid-19) di Indonesia, dalam hal ini 

adalah di Bandung Raya sampai saat ini dan mengingat telah adanya surat resmi dari Pemerintah RI 

dan jajarannya dalam waktu dekat ini, terutama adalah: 

 

1. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 61 Tahun 2021 tentang Salinan Perubahan Keenam atas 

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial 

Berskala Besar Secara Proporsional dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) 

 

serta memperhatikan masukan dari wali mahasiswa pada hari-hari ini, maka Direktur ATAS 

menindaklanjuti dengan melakukan pertemuan dengan jajaran pengurus dan dosen ATAS yang ada di 

kampus pada hari Kamis siang, 17 Juni 2021.  

 

Dari hasil pertemuan di atas dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut: 

 

1. Pertemuan kuliah ATAS pada paruh kedua semester genap 2020-2021 mulai tanggal 21 Juni 

2021 dilaksanakan secara daring 

2. Dalam masa transisi sejak Surat Edaran ini diterbitkan hingga sebelum pelaksanaan kuliah 

daring sebagaimana dimaksud pada nomor 1 di atas, para dosen, staf, dan mahasiswa ATAS 

diminta berkoordinasi untuk: 

a. mempersiapkan pelaksanaan kuliah daring tersebut 

b. mulai menyelenggarakan kuliah daring jika sudah siap 

3. Selama pelaksanaan kuliah daring, para dosen mempunyai kewajiban untuk: 

a. melakukan perkuliahan secara lengkap sesuai jadwal  

b. mencatat dan melaporkan pelaksanaan perkuliahan tersebut kepada Bagian Tata Usaha 

ATAS 

c. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak mahasiswa dalam 

mendapatkan perkuliahan 

d. melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara daring dengan kegiatan yang aktif, kreatif 

dan menyenangkan 

4. Para dosen yang mengalami kendala terkait koneksi internet di domisili masing-masing, dapat 

mempergunakan fasilitas internet di kampus dalam pelaksanaan kuliah daring ini. 
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5. Pengurus dan Bagian Tata Usaha ATAS tetap melaksanakan kegiatan di kampus sebagaimana 

biasanya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. 

6. Pimpinan Program Studi berkewajiban memantau pelaksanaan kuliah daring sebagaimana 

dimaksud pada nomor 1 di atas. 

7. Bagian Tata Usaha berkewajiban memantau pencatatan pelaksanaan kuliah daring sebagaimana 

dimaksud pada nomor 1 di atas. 

8. Perkuliahan daring sebagaimana dimaksud pada nomor 1 di atas dilaksanakan hingga 3 Juli 2021 

dengan tetap memperhatikan kondisi yang ada. 

9. Jika tidak ada Surat Edaran di kemudian hari yang mengubah batas waktu sebagaimana 

dimaksud pada nomor 6 di atas, maka Surat Edaran ini tetap berlaku setelah 3 Juli 2021. 

 

Bandung, 17 Juni 2021 

 

Direktur ATAS 
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