
 

 
 
 
 

SURAT EDARAN 
NOMOR 03/SE/UNISNU/III/2020 

 
TENTANG 

 
KEBIJAKAN TAMBAHAN KEDUA UNTUK PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 
(COVID-19) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA 

 
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, 

 
Sebagai ketentuan tambahan atas Surat Edaran Nomor 01/SE/UNISNU/III/2020 
tentang Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Universitas Islam 
Nahdlatul Ulama Jepara dan Surat Edaran Nomor 02/SE/UNISNU/III/2020 tentang 
Kebijakan Tambahan Untuk Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan 
Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, serta berdasarkan Rapat Senat Universitas 
pada tanggal 26 Maret 2020, kami sampaikan kebijakan sebagai berikut: 

1. Kegiatan pembelajaran dalam jaringan (online) yang semula dilaksanakan hingga 
tanggal 29 Maret 2020, diperpanjang sampai dengan 9 April 2020.  

2. Fakultas bersama program studi diharap menyusun edaran teknis tentang 
pembelajaran daring, sekurang-kurangnya namun tidak terbatas pada: metode, 
monitor, dan evaluasi. 

3. Menutup sementara layanan perpustakaan, kecuali untuk layanan permohonan 
Surat Keterangan Bebas Pustaka dan pengembalian buku. 

4. Menonaktifkan sementara fasilitas wifi corner, untuk menghindari kerumunan 
orang. 

5. Pegawai melaksanakan pekerjaan dengan sistem kerja dari kantor (KDK) dan kerja 
dari rumah (KDR), dengan ketentuan: 
a. Pimpinan unit kerja menetapkan pembagian tugas piket, sebagai dasar dan 

jadwal setiap pegawai dalam melaksanakan KDK dan KDR.   
b. Prinsip dalam menetapkan pembagian tugas piket yaitu selama jam kerja unit 

kerja tidak boleh kosong dan pelaksanaan tupoksi tetap lancar. 
c. Pegawai yang KDR wajib mengaktifkan alat komunikasi. 
d. Pimpinan unit kerja melaporkan pembagian dan pelaksanaan tugas piket kepada 

Rektor sekurang-kurangnya satu minggu sekali. 
6. Sistem presensi sidik jari ditiadakan. 
7. Pegawai yang sakit dan memiliki suhu tubuh di atas 38 OC, diizinkan untuk 

beristirahat dan melaksanakan KDR, dengan tetap wajib mengaktifkan alat 
komunikasi. 

8. Kegiatan rapat-rapat, diupayakan secara daring. 
 

Kami mengajak seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan untuk berdoa agar 
senantiasa dalam lindungan Allah SWT, menjaga kesehatan diri, kebersihan lingkungan, 
dan mematuhi protokol dan imbauan pemerintah dalam pencegahan Covid-19. 

Hal-hal yang belum diatur dalam edaran ini akan diatur kemudian. Edaran ini akan 
dievaluasi sesuai dengan perkembangan kondisi dan situasi yang ada. 
 

Jepara 27 Maret 2020 

REKTOR, 
 

 
 
Dr. H. Sa’dullah Assa’idi, M.Ag. 
NIY 2 560117 89 115 

Tembusan: 
1. Kepala LLDIKTI Wilayah VI 
2. Koordinator Kopertais Wilayah X 
3. Ketua Umum Yaptinu Jepara 
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