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SURAT EDARAN 

Nomor : 359/BPSDMI/STTT/V/2020 

 

Tentang : 

AWAL KEGIATAN KENORMALAN BARU PADA MASA PANDEMI COVID-19  
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK STTT BANDUNG 

 

Berdasarkan  Surat Edaran Menperin No 10 Tahun 2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang 

Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan penyebaran Covid-19 di 

Lingkungan Kementerian Perindustrian, Surat Edaran Menpan RB No 57 Tahun 2020 tanggal 28 

Mei 2020 dinyatakan masa work from home (WFH) bagi pegawai ASN diperpanjang hingga 

tanggal 4 Juni 2020, diperkuat SK Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.287-Hukham/2020 

tanggal 28 Mei 2020 yang menyatakan PSBB di wilayah Non Bodetabek diperpanjang hingga 12 

Juni 2020, serta mempertimbangkan  Surat Pemberitahuan Direktur Politeknik STTT Bandung 

No 292 tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 mengenai perubahan jadwal kalender akademik 

semester genap TA 2019/2020, bersama ini kami sampaikan hal-hal yang terkait mengenai 

kenormalan baru (new normal) di lingkungan Politeknik STTT Bandung : 

1. Pimpinan Politeknik STTT Bandung menyadari betul bahwa situasi akibat pandemi Covid-

19 ini telah mendisrupsi seluruh aspek kehidupan, dan memunculkan tantangan yang 

memang belum pernah ada referensi/rujukan sebelumnya. Untuk itu, pimpinan Politeknik 

STTT Bandung telah berupaya secermat mungkin untuk mencari solusi yang tidak 

sekedar memperhatikan kondisi fisik dan psikis dosen, pegawai, mahasiswa, orang 

tua/keluarga mahasiswa, dan seluruh stakeholder namun tetap harus bergerak dalam 

rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan kerangka aturan yang 

berlaku dan secara rasional serta sensitif memperhatikan kondisi/konteks kepentingan 

dan kesehatan seluruh sivitas akademika, pegawai, dan masyarakat luas. 

2. Mempertimbangkan berbagai aturan dan arahan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Provinsi Jawa Barat, dan Wali Kota Bandung, Pimpinan Politeknik STTT Bandung 

merencanakan awal kegiatan perkantoran (Work from Office/ bekerja di kantor) dan 

kegiatan perkuliahan (praktikum dan penelitian) tanggal 15 Juni 2020. Namun kepastian 

waktu dimulainya kegiatan di lingkungan Politeknik STTT Bandung tetap mengikuti 

arahan dan aturan pemerintah. 

3. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Penyebaran Covid-19 di lingkungan 

Politeknik STTT Bandung 
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4. Politeknik STTT Bandung menerapkan protokol kesehatan dalam masa kenormalan baru 

sebagai berikut : 

a. Mewajibkan seluruh pegawai, mahasiswa, dan tamu yang akan berkunjung 

menggunakan masker sejak perjalanan ke/dari kampus dan selama berada 

dilingkungan kampus serta menyiapkan hand sanitizer masing-masing. 

b. Mewajibkan seluruh pegawai, mahasiswa, dan tamu yang berkunjung mengikuti 

pemeriksaan suhu tubuh oleh satgas Covid-19 pada saat memasuki kampus dan 

melakukan self assessment melalui link https://bit.ly/ST3-self-risk yang sudah 

disiapkan sebelum memasuki kampus. 

c. Apabila hasil pemeriksaan suhu tubuh lebih dari 37,3oC dan/atau skor self assessment 

≥5, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan memasuki lingkungan kampus dan 

selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan mandiri lebih lanjut. 

d. Mewajibkan seluruh pegawai, mahasiswa, dan tamu yang berkunjung untuk menjaga 

jarak (Physical distancing) minimal satu meter dengan orang lain sejak perjalanan 

ke/dari kampus dan selama berada dilingkungan kampus. 

e. Mewajibkan seluruh pegawai, mahasiswa, dan tamu yang berkunjung untuk 

senantiasa menerapkan pola hidup sehat antara lain : 

- Ikuti etika batuk/bersin yang benar 

- Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau alcohol based hand rub yang 

tersedia di lingkungan kampus. 

- Ikuti etika mencuci tangan yang benar terutama setelah memegang instalasi publik 

(pegangan pintu, perangkat digital, pegangan tangga, tombol lift, kran air, 

pegangan tangan di transportasi umum, dll) 

- Menghindari kontak fisik secara langsung dengan orang lain seperti berjabat 

tangan, cium tangan, dsb 

- Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut  

- Tetap tenang dan tidak terpancing kepanikan, hindari tempat keramaian dan 

hindari berkerumun. 

- Tidak saling pinjam meminjam perlengkapan pribadi misalnya tumbler, kalkulator, 

jam tangan,  payung, jas hujan, ataupun perlengkapan ibadah  

f. Jika terdapat pegawai atau mahasiswa atau tamu yang berkunjung merasa tidak sehat 

dengan kriteria demam > 37,3oC, merasa lemas, sakit tenggorokan, batuk/pilek, 

disertai dengan kesulitan bernafas segera hubungi satgas Covid-19 kampus dan akan 

segera dirujuk ke Rumah Sakit terdekat. 

g. Menghimbau bagi seluruh pegawai dan mahasiswa yang akan kembali ke Bandung 

untuk melakukan hal-hal berikut : 

- Jujurlah akan kondisi tubuh pribadi masing-masing, pastikan anda sehat bugar, 

bila tidak, segera periksakan diri ke klinik dan menunggu kesehatan anda pulih 

sebelum anda kembali ke Bandung.  

- Siapkan dokumen yang diperlukan untuk keluar dari daerah asal dan masuk ke 

Kota Bandung. 

https://bit.ly/ST3-self-risk
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- Diupayakan agar menggunakan kendaraan pribadi, dan tetap memperhatikan 

aturan physical distancing jika tidak memungkinkan, usahakan untuk 

menggunakan moda transportasi umum yang aman dan tidak menggunakan 

moda transportasi umum yang tidak membatasi jumlah penumpang.  

- Lakukan sebisa mungkin transaksi pembayaran dengan cara non tunai daring 

(online).  

- Selama dalam perjalanan wajib mengenakan masker kesehatan.  

- Membawa hand sanitizer dan obat pribadi selama perjalanan.  

- Sesering mungkin membersihkan tangan dengan hand sanitizer atau mencuci 

dengan sabun (selama minimal 20-40 detik) terutama setelah memegang 

benda/peralatan umum.  

- Usahakan memakai jaket dan sepatu tertutup.  

- Bawalah bekal makanan dan minuman pribadi  secukupnya.  

- Sedapat mungkin menjaga jarak dengan orang sekitar anda dan hindari 

kerumunan orang (physical distancing). Batasi memulai pembicaraan dengan 

orang asing sekitar anda 

- Hindari menyentuh wajah, terutama area hidung, mulut, dan mata.  

- Setiba di tujuan, segera ganti pakaian, mencucinya dan mandi. Lakukan isolasi 

mandiri di dalam rumah minimal selama 14 hari.  

- Laporkan kedatangan kepada pihak kampus secara online 

5. Politeknik STTT Bandung menerapkan protokol kebersihan dalam masa kenormalan baru 

sebagai berikut : 

a. Kampus menyediakan fasilitas hand sanitizer seperlunya di ruangan kantor, ruang 

kelas, laboratorium, dan ruangan umum lainnya yang aktif digunakan. 

b. Kampus menyediakan fasilitas cuci tangan seperlunya di beberapa area stategis di 

lingkungan kampus. 

c. Kampus melakukan disinfeksi di ruangan, area selasar, atau fasilitas lainnya yang aktif 

digunakan seperti pembersihan ruangan, toilet, dan lantai ruangan, gagang pintu, area 

sekitar gagang pintu, pegangan pintu, tombol lift, finger scanner, dsb. 

d. Mewajibkan seluruh pegawai, mahasiswa dan tamu yang berkunjung untuk menjaga 

kebersihan diri dan lingkungan kampus. 

e. Menghimbau seluruh pegawai dan mahasiswa untuk saling mengingatkan dalam 

penerapan protokol kesehatan dan menjaga kebersihan dalam rangka pencegahan 

penyebaran covid 19 

6. Pelaksanaan kegiatan perkantoran dalam masa kenormalan baru diatur sebagai berikut : 

a. Pimpinan unit kerja menjadwalkan pegawai dibagian unitnya masing-masing untuk 

yang bekerja dari kantor (Work from Office/ WFO) dan yang bekerja di rumah (Work 

from Home/WFH) secara bergantian dengan tetap menjamin kualitas pelayanan 

berjalan dengan baik. Sistem presensi pegawai akan diatur kemudian sesuai 

peraturan. 
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b. Pegawai yang bekerja dari rumah dilarang meninggalkan rumah 

c. Seluruh pegawai wajib melaporkan lokasi keberadaan  setiap hari 

d. Seluruh penyelenggaraan kegiatan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta 

seperti seminar, stadium general, kegiatan ceremonial, kegiatan kebudayaan agar 

ditunda atau dibatalkan atau dapat  dilaksanakan dalam bentuk virtual (webinar). 

e. Penyelenggaraan rapat-rapat agar dilakukan dengan memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi atau media elektronik yang tersedia. Apabila berdasarkan 

urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat secara tatap muka, agar 

memperhatikan jarak aman antar peserta rapat ( physical distancing ) 

f. Perjalanan dinas dalam negeri agar dilakukan secara selektif dan sesuai tingkat 

prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan dan seijin pimpinan 

g. Melakukan penundaan perjalanan dinas ke luar negeri. 

h. Bagi pegawai yang baru kembali dari perjalanan dinas ke daerah terjangkit Covid-19 

ataupun zona merah , diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan 

pemantauan mandiri terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 (dua) kali 

sehari. 

7. Kegiatan perkuliahan dan kemahasiswaan dalam masa kenormalan baru diatur sebagai 

berikut : 

a. Mengoptimalkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi atau media elektronik 

yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan perkuliahan disertai dengan peningkatan 

kualitas kegiatan belajar mengajar. 

b. Untuk menjaga physical distancing, jumlah mahasiswa dalam satu ruangan akan 

dibatasi sesuai dengan luasan ruangan   

c. Jadwal kegiatan praktikum dan penelitian di laboratorium diatur ulang sesuai luasan 

ruangan  serta  ketersediaan peralatan praktikum dan akan disampaikan kemudian. 

d. Mahasiswa yang tidak terjadwal untuk praktikum atau penelitian di laboratorium tidak 

diperkenankan datang ke kampus.  

e. Mahasiswa yang terjadwal melaksanakan praktikum atau penelitian disarankan 

membawa pakaian ganti. 

f. Mahasiswa yang telah menyelesaikan praktikum diharuskan segera kembali ke rumah 

masing-masing dan selanjutnya melakukan protokol kesehatan yang benar seperti 

mengganti pakaian, membersihkan badan menggunakan air dan sabun, dsb. 

g. Mewajibkan Seluruh mahasiswa Politeknik STTT Bandung yang pulang ke kampung 

halamannya untuk segera kembali ke kota Bandung dengan melampirkan dokumen 

berupa Surat Ijin dari orang tua, surat pernyataan, surat keterangan sehat bebas 

Covid19 (hasil rapid test) dan selanjutnya melakukan isolasi mandiri sebelum jadwal 

perkuliahannya masing-masing. 
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h. Sebagai bentuk tanggung jawab sivitas akademika Politeknik STTT Bandung 

terhadap masyarakat, bangsa dan negara maka seluruh kegiatan ekstrakulikuler 

kemahasiswaan ditiadakan hingga waktu yang tidak ditentukan. 

i. Mematuhi segala peraturan tambahan yang ditetapkan oleh setiap laboratorium. 

j. Mahasiswa agar mengurangi aktivitas bersama dan tidak berinteraksi serta berkumpul 

di sekretariat organisasi ataupun tempat umum lainnya. 

k. Seluruh perangkat organisasi kemahasiswaan wajib menjaga kebersihan 

sekretariatnya msing-masing 

l. Pihak perguruan tinggi akan melakukan komunikasi secara intensif dengan pihak 

pabrik / industri untuk pelaksanaan kegiatan penelitian tugas akhir di pabrik dan 

Praktik Kerja Lapangan semester Ganjil 2020-2021. 

m. Kepastian jadwal Perkuliahan Praktikum, Penelitian, Pra Sidang, Sidang, Semester 

antara, Wisuda, dan dimulainya semester Ganjil 2020-2021 akan senantiasa di up 

date mengikuti perkembangan situasi pandemi Covid-19. 

8. Menetapkan Jadwal operasional kampus hanya untuk kegiatan perkantoran dan 

perkuliahan setiap Senin – Jumat Pk 07.00 – 18.00 WIB. 

9. Pemberlakuan jam malam untuk kegiatan mahasiswa ditiadakan, mahasiswa hanya boleh 

berkegiatan sampai pk. 18.00 WIB  

10. Surat Edaran ini berlaku sejak ditandatanganinya surat ini hingga pandemi covid-19 

dinyatakan selesai. 

Pimpinan Politeknik STTT Bandung sangat sulit memberikan kepastian dalam kenormalan baru 

di tengah wabah pandemi Covid19 ini. Untuk itu, Pimpinan Politeknik STTT Bandung berharap 

bahwa semua sivitas akademika, tenaga kependidikan, Orang Tua Mahasiswa Politeknik STTT 

Bandung, serta seluruh stakeholder dapat secara bersama-sama memahami dan mematuhi 

setiap aturan dengan penuh rasa tanggung jawab serta mampu  melewati situasi yang penuh 

tantangan ini dengan sebaik-baiknya.  

Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak 

yang telah membantu Politeknik STTT Bandung selama ini, dengan iringan doa semoga kita 

selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. 

 

Bandung, 30 Mei 2020 

Direktur Politeknik STTT Bandung, 

 

 

T I N A  M A R T I N A 


