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Surat Edaran

Nomor: lll/R/2020 -03 / 623
tentang

Pelaksanaan Bekeria Penuh dari Rumah

Surat Edaran ini dikeluarkan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. penyebaran virus corona Covid-19 yang masih memerlukan keria keras dan kerja sama semua pihak

termasuk komunitas akademik Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR);

2. Berbagai kebiiakan dan himbauan dari pemerintah dan lembaga lain yang kredibel untuk terlibat

menanggulangi penyebaran virus corona Covid-19;
3. Aspirasi dari kalangan pegawai (dosen dan tenaga kependidikan) di lingkungan UNPAR serta hasil

koordinasi dengan pimpinan universitas dan Ketua Senat Universitas; termasuk tentang kebutuhan

pegawai untuk mendampingi putra-putri mereka di rumah;
4. Surat Edaran Nomor:lIIlR/2020-03/5SS tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Infeksi COVID-l9 di

Lingkungan Universitas Iktolik Parahyangan;

5. Surat Tugas Nomor: lll/Sf /2020-03 / 69 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan

Penyebaran Corona Virus Covid-19.

Maka berdasarkan pertimbangan di atas, perlu diambil langkah-langkah berikut:

1. Semua Dosen dan Tenaga Kependidikan (tendik) UNPAR agar bekerja penuh dari rumah; Dosen

dan tendik dilarang untuk melakukan kedatan tridarma dan/atau layanan administratif di kampus;

2. Pengecualian terhadap butir t harus mendapatkan ijin dari pimpinan unit masing-masing (Fakultas,

Lembaga, Biro, dan Kantor), dan harus dikoordinasikan dengan Kepala Divisi Keamanan dan
Ketertiban, Biro Umum dan Teknik;

3. Pimpinan unit waiib memantau dan mengetahui keadaan dan keberadaan setiap pegawai (dosen dan
tendikJ yang berada di unit masing-masing dan setiap pegawai waiib memberitahukan keadaan dan
keberadaannya kepada pimpinan unit, baik diminta maupun tidak diminta;

4. Agar pimpinan unit, dosen dan tendik memanfaatkan sarana komunikasi digital/online/iarak-iauh
baik di dalam penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi, kegiatan pembelalaran/pendidikan termasuk
ulian, maupun dalam melaksanakan layanan administratif;

5. Kehadiran dosen dan tendik tetap diperhitungkan selama kebijakan ini berlaku;
5. Tugas-tugas terkait keamanan dan pengamanan kampus, serta pemantauan keadaan di kampus

selama Kebijakan ini berlaku diialankan oleh Satuan Tugas di bawah koordinasi PIL Wakil Rektor
Bidang Organisasi dan Sumber Daya;

7. Pengaturan kehadiran di kantor dengan sistem piket apabila dipandang perlu, agar dilakukan sesuai
kebutuhan organisasi dan di bawah kendali pimpinan unit kerja;

8. Untuk hal-hal yang dipandang sangat perlu dan mendesak terkait dengan penanganan penyebaran
virus corona Covid-19 agar segera menghubungi Satgas pada nomor hotline: 08112141955;

9. Kebijakan Bekeria Penuh dari Rumah (WFH) ini berlaku seiak tanggal 23 Maret sampai dengan 4
April2O2O;

10. Perubahan atas kebilakan ini akan ditetapkan dan diumumkan kemudian.

UNPAR tetap berusaha agar layanan pendidikan tinggi di UNPAR dapat berjalan dengan baik, sambil tetap
waspada, bekerjasama, dan menjaga kesehatan bersama. Berkat Tuhan yang Maha Baik senantiasa
melindungi kita semua.
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