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Nomor : 1035/E/KM/2020             9 Oktober 2020 
Hal : Imbauan pembelajaran secara daring 
   dan sosialisasi UU Cipta Kerja 
 
Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi 
di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
 
Memperhatikan situasi akhir-akhir ini yang kurang kondusif untuk pembelajaran, terutama terkait 
dengan tanggapan atas akan diterbitkannya Undang-undang (UU) Cipta Kerja, dengan ini kami 
mohon Pimpinan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan hal-hal berikut: 
 
1. menjaga ketenangan dan suasana pembelajaran yang kondusif di Perguruan Tinggi masing-

masing; 

2. tetap melaksanakan pembelajaran secara daring/Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan para 
mahasiswa melaksanakan pembelajaran dari tempat tinggal masing-masing;  

3. para Dosen diharapkan tetap melaksanakan pembelajaran daring dan memantau kehadiran dan 
meningkatkan interaksi pembelajaran mahasiswa/i dalam pembelajaran daring; 

4. mengimbau para mahasiswa/i untuk tidak turut serta dalam kegiatan demonstrasi/unjuk rasa/ 
penyampaian aspirasi yang dapat membahayaan keselamatan dan kesehatan para mahasiswa/i 
di masa pandemi ini; 

5. membantu mensosialisasikan isi UU Cipta Kerja dan mendorong kajian-kajian akademis 
obyektif atas UU tersebut. Hasil pemikiran dan aspirasi dari kampus hendaknya disampaikan 
kepada Pemerintah maupun DPR melalui mekanisme yang ada dengan cara-cara yang santun; 

6. menginstruksikan para Dosen untuk senantiasa mendorong mahasiswa melakukan kegiatan 
intelektual dalam mengkritisi UU Cipta Kerja, maupun produk kebijakan lainnya dan tidak 
memprovokasi mahasiswa untuk mengikuti /mengadakan kegiatan demonstrasi/unjuk 
rasa/penyampaian aspirasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan para 
mahasiswa/i; 

7. mengimbau para orang tua/wali mahasiswa untuk turut menjaga putra/putrinya agar melakukan 
pembelajaran dari tempat tinggal masing-masing. 

Informasi tentang UU Cipta Kerja secara rutin akan kami perbarui dan dapat diunduh dari tautan 
http://dikti.kemdikbud.go.id/epustaka/cipta-kerja. Bila ada hal lain yang perlu dikoordinasikan, 
kami persilakan untuk menghubungi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih. 

 

Direktur Jenderal, 

  

 
Nizam 
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