Jakarta, 14th April 2020
No
Re

: Ref.No.031-20/LSPR/ai/jmp/cb
: Update Kondisi Perkuliahan

Kepada Mahasiswa LSPR,
Salam Sejahtera,
Sehubungan dengan kondisi pandemik Covid-19 di Indonesia tentu kita semua prihatin dan
merasakan dampaknya. Oleh karena itu berdasarkan keputusan pemerintah dalam
menjalankan protokol kesehatan dan keamanan kita bersama maka perkuliahan dialihkan
menjadi kelas online.
Dalam menjalankan perkuliahan online ini, tentu saja LSPR terus berupaya konsisten untuk
menjaga kualitas pendidikan, dengan adanya fasilitas LMS, perkuliahan online – live session,
dan tetap memberikan pelayanan administrasi. Selain itu untuk menunjang perkuliahan
online maka LSPR bekerjasama dengan provider internet yaitu Indosat 30GB dan XL bebas
kuota 2GB/hari sampai dengan 30 April 2020, dan platform Umeet Me gratis dari Telkom.
Oleh karena itu, mohon maaf jika permintaan keringanan biaya kuliah untuk saat ini belum
dapat dipenuhi oleh LSPR, dengan penjelasan sebagai berikut:
Rasional
1. Kondisi ini adalah force majeure atau kondisi darurat, kita semuanya tentunya tidak
menginginkan dan memaksa untuk melakukan kegiatan belajar-mengajar secara online.
2. Hak-hak mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan administratif tetap
berjalan, sehingga mahasiswa tidak kehilangan haknya untuk belajar, diajar, dievaluasi
dan diberikan penilaian untuk lulus mata kuliah.
3. Kegiatan tri dharma perguruan tinggi tetap berjalan, yaitu: pendidikan dan pengajaran,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pelayanan kepada mahasiswa seperti Student Service, SGO, Library, Career Counceling
dari Career Employability Centre, Konsultasi Akademik oleh Pembimbing Akademik,
Psikolog serta kegiatan kemahasiswaan dikemas dalam bentuk online.
5. Penghematan karena kebijakan online tidak signifikan, hanya sebatas pengurangan
sebagian dari biaya listrik. Jauh berada dibawah biaya sumber daya manusia dan biaya
operasionalnya yang tetap kami keluarkan, walaupun dalam kondisi sulit ini.

Solusi
Adapun kebijakan khusus yang diberikan LSPR dalam masa darurat ini, adalah:
1. Alternatif dalam bentuk tenggat waktu pembayaran uang kuliah atau juga system early
bird.
2. Memberikan keringanan dalam mencicil bagi yang kesulitan membayar dengan jangka
waktu yang reasonable.
3. Memberikan perpanjangan waktu belajar 1 (satu) semester bagi mahasiswa yang masa
belajarnya berakhir pada semester genap 2019/2020 (telah menempuh 14 semester),
untuk tidak dikenakan biaya pemutihan.
Untuk kebijakan khusus ini mahasiswa dapat menghubungi Bpk. Zhafran Tsany Yudizon atau
pada hotline finance LSPR no. 0815-1021-0121 / 22.
Demikian hal ini kami sampaikan, semoga hal ini dapat dipahami dan memberikan manfaat
untuk kita semua. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami ucapkan terima kasih.
Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan YME.
Hormat Kami,

Dr. Andre Ikhsano M.Si
Rektor

