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SURAT EDARAN 
Nomor036/001-B4  B.3/R/III/20 20 

 
 

Ditujukan kepada seluruh Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan 

 
Tentang ; 

 
Pencegahan Penyebaran Infeksi Covid-19 

di Lingkungan Universitas Islam Jakarta 

 

 
Berkenaan dengan : 

1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 

Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pencegahan Corona 

Virus disease (Covid19) pada satuan Pendidikan 

2. Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 

35492/A.A5/HK/2020 tanggal 12 Maret 2020, 

3. Keterangan Pers Presiden RI di Istana Bogor yanggal 15 Maret 

2020 

4. Penetapan oleh WHO bahwa Covid 19 sebagai Pandemi Global 

maka : 

 
Pimpinan Universitas Islam Jakarta menetapkan langkah-langkah untuk 

pencegahan penyebaran infeksi Covid- 19 di lingkungan UNIVERSITAS 

ISLAM JAKARTA dan mengantisipasi berbagai keadaan yang mungkin 

terjadi. Langkah-langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen 

UNIVERSITAS ISLAM JAKARTA untuk melindungi keselamatan dan 

kesehatan segenap Sivitas Akademika UNIVERSITAS ISLAM 

JAKARTA dalam upaya pengendalian penyebaran infeksi Covid-19. 

 
Adapun langkah-langkah sebagai upaya pencegahan sebagai berikut : 

 
1) Pimpinan UNIVERSITAS ISLAM JAKARTA mengingatkan dan 

mendorong seluruh Sivitas Akademika (dosen, mahasiswa dan tenaga 

kependidikan) untuk mempraktikkan dan membudayakan Pola Hidup 

Bersih dan Sehat sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia guna meningkatkan 

kesehatan dan daya tahan terhadap penularan penyakit, baik untuk diri 

sendiri, keluarga, maupun masyarakat terdekat. 



 

 
2) Pimpinan UNIVERSITAS ISLAM JAKARTA meminta seluruh 

Sivitas Akademika (dosen, mahasiswa. dan tenaga kependidikan) 

untuk secara konsisten menerapkan berbagai tindakan pencegahan 

penularan penyakit, khususnya infeksi Covid-19, baik oleh diri sendiri, 

keluarga, maupun masyarakat terdekat. Semua dosen, mahasiswa, dan tenaga 

kependidikan UNIVERSITAS ISLAM JAKARTA harus mematuhi dan 

menerapkan Protokol Kewaspadaan Pencegahan Corona Virus (Covid-19) 

yang dikeluarkan pemerintah. 

 

3) Bagi Dosen, Mahasiswa dan Tenaga kependidikan selama masa pandemi 

infeksi Covid- 19, jika mengalami sakit, atau kondisi kurang sehat (flu,batuk, 

suhu badan naik) diperkenankan dan sangat dianjurkan untuk tidak hadir 

ke Kampus UNIVERSITAS ISLAM JAKARTA , sehubungan dengan hal 

ini, akan dilakukan diskresi terhadap Peraturan Kepegawaian mengenai 

kehadiran kerja dan Peraturan Akademik mengenai kehadiran. 

 

4) Apabila Dosen, Mahasiswa dan tenaga kependidikan,serta anggota 

keluarganya mengalami gejala infeksi Covid-19, diwajibkan untuk 

melaporkan ke Rumah Sakit rujukan Pemda DKI Jakarta 

 

5) Kegiatan Belajar Mengajar tetap dilaksanakan dengan kebijakan 

sebagai berikut : 

 

a. Terhitung Mulai tanggal 19 Maret sampai dengan tanggal 1 

April perkuliahan dilakukan dengan e learning yang sudah 

tersedia pada portal Akademik Universitas Islam Jakarta atau 

online lainnya jika dibuat oleh dosen ybs. 

b. Dekan /Wadek/Ka Prodi/Sekretaris Prodi ditugaskan untuk 

mensosialisasi kepada dosen pengampu mata kuliah serta 

mahasiswa peserta kuliah pada Tanggal 17 dan 18 Maret dalam 

hal  perkuliahan online, bahan ajar dan lain-lain) 

c. Pengawasan pelaksanaan perkuliahan online/daring/e learning 

dilakukan oleh Ka.Prodi/Wadek I/Dekan, sedangkan Implikasi 

Administrasi Keuangan di laksanakan oleh Wadek II dan Bagian 

Keuangan Universitas. 

d. Sangat dianjurkan bahan ajar yang disiapkan sampai dengan 

UTS dan dapat diperpanjang hingga UAS..(mengikuti 

perkembangan kebijakan pemerintah) 

e. Perpanjangan kuliah dengan kebijakan Daring/e learning ini 

dapat diperpanjang sesuai dengan situasi dan kondisi yang 

berkembang serta informasi lebih lanjut dari Kementerian 

Pendidikan RI. 

f. Jadwal Ujian UTS diselenggarkan denga Take home Test. 

6) Kegiatan Akademik lainnya seperti seminar proposal, ujian skripsi, 

Tesis, Disertasi diperbolehkan dilaksanakan sepanjang mematuhi 

protokol pencegahan penyebaran Covid 19 serta menjaga pola hidup 

bersih dan sehat dan di atur oleh Fakultas/ program studi masing- 



masing. 

 

 

7) Aktivitas Praktikum akan diatur oleh Fakultas dengan mematuhi 

protokol pencegahan penyebaran Covid 19 serta menjaga pola hidup 

bersih dan sehat. 

8) Kegiatan keluar kampus baik di dalam dan diluar negeri baik 

dilakukan perorangan maupun kelompok sementara dihentikan  

9) Kegiatan yang mengundang banyak peserta (seminar, lokakarya dan 

kegiatan kemahasiswaan dan lainnya dihentikan sementara. 

10) Semua Unit Administrasi, Teknisi, dan Biro di tingkat Universitas 

tetap beroperasional seperti biasa dan diatur oleh setiap unit 

dilingkungan Fakultas dan Universitas. 

11) Selain hal-hal tersebut di atas, maka Universitas Islam Jakarta tetap 

menjalankan aktivitas administrasi seperti biasa sehingga Dosen, 

mahasiswa tetap mendapatkan informasi tentang kegiatan Universitas 

serta informasi mengenai perkembangan yang menyangkut pandemi 

Covi-19 

 

Demikianlah surat edaran ini dikeluarkan, untuk dilaksanakan dalam rangka 

pencegahan pandemi covid 19, serta Insya allah kita selalu diberi kekuatan, 

kesabaran ,kesehatan, keselamatan dan keberkahan dari Allah SWT. Aamiin 

 
Jakarta, 16  Maret 2020  

Rektor , 

 

 

 
Prof. Dr. Ir. Raihan, M.Si 

 

Tembusan yth: 

1. Ketua Yayasan Wakaf PTID; 

2. Kepala LLDikti Wilayah III; 

3. Kopertais I Jakarta 

4. Para Dekan di lingkungan UID 

5. Kantor Kecamatan Matraman Jakarta Timur 

6. Sivitas Akademika Universitas Islam Jakarta 

7. Pertinggal 

 


