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Tentang

Upaya Peningkatan Kewaspadaan dan Pencegahan terhadap Penyebaran COVID-I9

di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta dan Labschool

Mempertimbangkan penetapan World Health Organization (WHO) tentang Corona Virus Disease

(Covid-19) sebagai Pandemi dan meluasnya penyebaran virus corona (Covid-19) di wilayah DKI

Jakarta sebagaimana dirilis oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan dengan merujuk Surat

World Health Organization (WHO) kepada Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden

Nomor 7 Tahun 2020, Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaarl Nomor 3 Tahun 2020,

Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi COVID-19 dan Protokol Penanganan COVID-I9 di Area

Institusi pendidikan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta

penetapan Gubernur DKI Jakarta tentang penutupan beberapa daerah tujuan wisata dan libur

sekolah selama dua pekan di DKI Jakarta,maka Pimpinan UNJ mengambil langkah-langkah dalam

upaya peningkatan kewaspadaan dan pencegahan penyebaran COVID-I9 di lingkungan

Universitas Ne geri J akarta dan Labschool sebagai berikut :

A. Peningkatan Kewaspadaan dan Pencegahan Umum

l. Menghimbau dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan UNJ untuk senantiasa

menerapkan dan membiasakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sesuai pedoman

yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk meningkatkan

kesehatan dan daya tahan tubuh agar terhindar dari berbagai penyakit, terutama Covid-l9.

2. Meminta seluruh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan UNJ untuk secara rutin dan

intensif melakukan tindakan pencegahan penularan penyakit, khususnya infeksi Covid-19.

Semua dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan UNJ harus mematuhi dan menerapkan

protokol Kewaspadaan Pencegahan Corona Virus (Covid-l9) bagi Sivitas Akademika

UNJ dengan baik.

3. Selama masa pandemi COVID-19, memerintahkan kepada dosen, mahasiswa, dan tenaga

kependidikan UNJ yang sedang sakit atau mengalami gejala demam/batuk/pilek/sakit

tenggorokarVsesak napas untuk tidak hadir ke kampus dan mengisolasi diri di rumah serta

menghindari kontak dengan banyak orang. Selama masa perawatan dan isolasi di rumah,

pimpinan llNJ memberikan dispensasi sesuai kewenangan yang dimiliki berdasarkan

peraturan perundangan yang berlaku.



4. Memerintahkan kepada dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan UNJ yang terdeteksi

gejala infeksi Covid-l9, atau memiliki anggota keluarga serumah yang mengalami gejala

tersebut, untuk melaporkan diri pada Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-l9
[,rNJ pada Poliklinik UNJ atau melalui tautan http://bit.ly/Surveicorona-UNJ.

5. Menunda kegiatan yang sudah diprogramkan oleh Wakil Rektor, Lembaga, Fakultas,

Pascasarjana atau Unit lain dalam bentuk seminar, lokakarya, simposium, diskusi atau

kegiatan sejenis lainnya yang menimbulkan kerumunan banyak orang; serta memerintahkan

kepada seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan yang akan mengikuti kegiatan

seminar, lokakarya, simposium, diskusi atau kegiatan sejenis lainnya untuk menunda

keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut.

6. Menunda penerimaan semua tamu luar negeri baik untuk kepentingan akademik maupun

non-akademik sampai dengan pemberitahuan berikutnya.

7. Meminta dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan tidak melakukan perjalanan ke luar

negeri untuk berbagai keperluan baik akademik maupun nonakademik.

8. Menghimbau dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan untuk menghindari perjalanan

dalam negeri jika tidak diperlukan.

B. Pelaksanaan Akademik Selama Masa Pandemi COVID-l9
9. Terhitung mulai tanggal 16 Maret sampai dengan tanggal 17 April, kegiatan

perkuliahan/pembelajaran di UNJ tetap dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Perkuliahan tatap muka (teori) diganti dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan

menggunakan Miuosoft Teams, Google Classroom, ata.u platfurm lainnya.

Pelaksanaan PJJ secara operasional mengikuti Pedoman yang akan segera dikeluarkan

oleh Kantor Wakil Rektor bidang Akademik. Ketua LP3M, Pimpinan Fakultas,

Pimpinan Pascasarjana, Kepala UPT TIK (Pustikom), Koordinator Program Studi dan

Koordinator PPG diminta untuk memberikan dukungan dan membantu teknis

operasional pelaksanaan PJJ.

b. Perkuliahan Praktikum di Laboratorium, bengkel, studio, lapangan (praktik olahraga)

atau yang sejenisnya disesuaikan dengan kondisi masing-masing unit/lapangan atau

diganti dengan penugasan dengan tetap memperhatikan prosedur operasional standar

perkuliahan praktikum. Pelaksanaan operasionalnya diatur oleh masing-masing

Fakultas/Pascasarjana dengan tetap memperhatikan kewaspadaan terhadap penyebaran

COVID-19.
c. Kegiatan Magang, PKL, KKL, dan KKN atau yang sejenisnya ditunda pelaksanaannya

sampai pemberitahuan berikutnya.

d. Pelaksanaan bimbingan skipsi, tesis, disertasi dan tugas akhir lainnya dilaksanakan

secara daring (online) dengal tetap memperhatikan administrasi dan standar mutu

bimbingan.

e. Ujian skripsi, tesis, disertasi atau tugas akhir lainnya dapat dilaksanakan seperti biasa

atau melalui platform lain yang pelaksanaannya diatur oleh Fakultas atau Pascasarjana

dengan tetap memperhatikan administrasi dan standar mutu ujian'

10. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan banyak orang

dan /atau masyarakat dapat ditunda pelaksanaannya atau tetap dilaksanakan dengan

memperhatikan kondisi setempat dan menerapkan kewaspadaan tinggi terhadap penyebaran

COVID-19.



11. Program Layanan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Laboratorium pAUD
ditiadakan selama masa Pandemi COVID-l9 sampai pemberitahuan berikutnya.

12. wisuda Semester Ganjil rahun Akademk19l2020 (semester I l1) ditiadakan. Ijazah dan
transkrip nilai diberikan kepada lulusan melalui Fakultas/Pascasarjana sesudah tanggal 24
Maret 2020 dengan mekanisme yang akan ditetapkan segera.

C. Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah Laboratorium (Labschool)
13. Pembelajaran di KB/TK Labschool, SMP Labschool Rawamangun dan Kebayoran Baru,

SMA Labschool Rawamangun dan Kebayoran Baru mengikuti ketentuan yang dikeluarkan
oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

14. Memerintahkan Pimpinan BPS Labschool dar/atau Kepala Sekolah di lingkungan
Labschool untuk segera mengambil langkahJangkah kewaspadaan dan pencegahan
penyebaran COVID-19.

Kegiatan perkantoran, layanan umum, dan urusan dinas lain tetap berjalan seperti biasa dengan
membatasi kerumunan banyak orang untuk menghindari dan mencegah penyebaran COVID-19.
Demi efektifnya edaran ini, kepada semua pihak baik intemal maupun ekstemal UNJ dimohon
untuk memahami dan melaksanakan kebijakan ini guna menjaga kesehatan, keselamatan dan

kebaikan bersama.
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