
 

 

SURAT EDARAN 
Nomor III/R/2020-05/887 

 
Tentang 

Pembiayaan Perkuliahan Terkait Pandemik Covid-19 

 

Seluruh mahasiswa Unpar yang kami cintai dan banggakan, 

Semoga semuanya tetap sehat bersama keluarga dan orang-orang tercinta. 

Sehubungan dengan pandemik Covid-19 serta dampak ekonomi-sosial yang diakibatkannya, maka dengan 

ini hendak disampaikan hal-hal berikut: 

1. Seluruh jajaran Universitas Katolik Parahyangan (Yayasan dan Universitas) merasa ikut prihatin 

dan menjadi bagian yang terdampak oleh pandemik tersebut, baik dari segi kesehatan maupun 

sosial-ekonomi; 

2. Unpar secara kritis mengikuti kebijakan pemerintah yang menerapkan kebijakan Pembatasan 

Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka memutus penularan Covid-19. Kebijakan ini 

mengakibatkan pengalihan atau perubahan berupa penyelenggaraan pembelajaran secara daring, 

kegiatan tridarma lainnya (penelitian dan pengabdian kepada masyarakat), serta layanan 

administrasi pendidikan dari rumah (#workfromhome, #studyfromhome, #stayathome); 

3. Dampak lebih jauh dari pemberlakukan PSBB adalah terhentinya kegiatan produksi di sejumlah 

sektor ekonomi dan industri yang secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan 

berkurangnya atau bahkan hilangnya pendapatan masyarakat, tidak terkecuali orangtua 

mahasiswa Unpar; 

4. Unpar sesuai dengan Spiritualitas dan Nilai-nilai Dasar Unpar (SINDU) – humanum, peduli, dan 

preferential option for the poor – berkomitmen agar seluruh mahasiswa Unpar tetap dapat 

melanjutkan kuliah dan studinya dan tidak menghendaki salah seorang dari mereka gagal atau 

berhenti melanjutkan studinya hanya karena dampak pandemik Covid-19 tersebut. 

5. Unpar juga berkomitmen untuk menjaga kualitas serta keberlanjutan (sustainability) pendidikan 

tinggi yang diselenggarakan sekalipun dalam keadaan sulit yang diakibatkan oleh pandemik dan 

kebijakan nasional yang mengikutinya. 

6. Unpar mendengar dengan sungguh-sungguh aspirasi tulus dan objektif dari berbagai pihak, 

khususnya para mahasiswa melalui Laporan Hasil Survey oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 

Unpar ataupun yang disampaikan secara individual oleh mahasiswa dan orangtua mahasiswa. 

 

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas (butir 1-6), maka Pimpinan Universitas Katolik Parahyangan 

menempuh kebijakan berikut: 

a. Memberikan bantuan keuangan sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) kepada setiap 

mahasiswa aktif di Semester Genap 2019/2020 yang dapat diambil dan digunakan sendiri atau 

disalurkan dan disumbangkan bagi aksi sosial-kemanusiaan melalui organisasi sosial-kemanusiaan. 

Pemberian bantuan ini berlaku hingga Juni 2020 yang pada dasarnya merupakan bantuan dalam 

rangka mendukung pembelajaran daring. Teknis pemberiannya diatur tersendiri. 

 

b. Untuk Semester Ganjil 2020/2021, tidak menaikkan biaya pendidikan berupa UKPS dan SKS bagi 

mahasiswa Angkatan 2019 dan sebelumnya, tetapi memberlakukan tarif lama sebagaimana berlaku 

pada Semester Genap 2019/2020. Sejalan dengan ini, perlu disampaikan bahwa Unpar tidak 

menurunkan tarif uang kuliah, tetapi menerapkan tarif yang sama dengan Semester Genap 

2019/2020; 

 

 

 

 

 



 

 

c. Dalam rangka melunasi kewajiban keuangan sebagaimana disebut pada butir b. diatas, Unpar 

memberikan keringanan kepada mahasiswa berupa: 

i. Jangka waktu pelunasan yang lebih panjang yakni dengan mencicil; misalnya sampai dengan 

empat (4) kali sejak mendaftar ulang (herregistrasi) sampai dengan menjelang Ujian Akhir 

Semester (UAS) Semester Ganjil 2020/2021; 

ii. Memberikan beasiswa. 

d. Ketentuan dan prosedur pemberian keringanan dan bantuan sebagaimana disebut dalam butir c di 

atas diatur tersendiri dengan memperhatikan tingkat kebutuhan mahasiswa dan kemampuan 

Unpar. 

 

Kebijakan yang diambil tersebut akan dituangkan dalam Keputusan atau Peraturan sesuai dengan 

ketentuan organisasional yang berlaku di Unpar. 

Dengan diterbitkannnya Surat Edaran ini, maka Pengumuman tertanggal 18 Mei 2020 yang dimuat dalam 

surat Nomor: III/R/KU/2020-05/0705-I, ditarik. Peraturan yang baru tentang biaya perkuliahan akan 

dibuat dan diumumkan kemudian. 

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui bersama dan menjadi pedoman untuk tetap 

menjaga situasi yang kondusif bagi penyelenggaraan pendidikan Unpar yang tetap bermutu tinggi dan 
berkelanjutan. Atas perhatian dan dukungannya diucapkan terimakasih. 

 

 
Bandung, 23 Mei 2020 
 

Rektor 
 
 
 

 
 

Mangadar Situmorang, Ph.D 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


