
  

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI 

POLITEKNIK STTT BANDUNG 
Jalan Jakarta No 31 Bandung Tlp. (022)7272580 Fax (022) 7271694 

 
 

 
P E N G U M U M A N 

No :  325.1/BPSDMI/STTT/VI/2020 
 

Tentang : 
KEGIATAN PERKULIAHAN PRAKTIKUM DAN PENELITIAN TUGAS AKHIR  

DI LABORATORIUM DALAM MASA KENORMALAN BARU DI LINGKUNGAN                
POLITEKNIK STTT BANDUNG 

 
 

Menindaklanjuti Surat Edaran No 359 Tahun 2020 Tentang Awal Kegiatan Kenormalan Baru di 
lingkungan Politeknik STTT Bandung. Balam rangka mengurangi penyebaran Covid-19 dengan 
berpedoman pada protokol kesehatan yang ditetapkan Gugus Tugas Covid-19 Nasional di Era “New 
Normal”, dengan ini kami sampaikan beberapa hal terkait kegiatan perkuliahan praktikum dan 
penelitian tugas akhir di laboratorium sebagai berikut : 
1. Masa kenormalan baru merupakan masa peralihan dengan tingkat resiko yang belum dapat 

diperhitungkan. Kesehatan dan keselamatan seluruh Civitas Akademika dan Pegawai 
Politeknik STTT Bandung adalah prioritas utama. Dengan mempertimbangkan berbagai 
situasi yang ada, kami mengeluarkan kebijakan bahwa seluruh kegiatan praktikum tatap 
muka semester Genap 2019/2020 ditiadakan dan diganti dengan metode daring atau  
pembelajaran jarak jauh (PJJ). Kami menghimbau seluruh mahasiswa agar dapat mengikuti 

kegiatan praktikum PJJ dengan baik dari tempat tinggal masing-masing. 
2. Dalam kondisi yang tidak ideal, kegiatan praktikum metode daring atau PJJ akan dilaksanakan 

dengan berbagai metode dan inovasi dengan tetap menjaga ketercapaian tujuan 
pembelajaran.  

3. Kegiatan penelitian tugas akhir di laboratorium bagi mahasiswa DIV dan S2 dilaksanakan 
dengan pengaturan jadwal serta protokol kesehatan yang ditentukan oleh masing-masing 
Jurusan/Prodi. 

4. Teknis pelaksanaan praktikum PJJ dan penelitian tugas akhir akan diatur lebih detail dalam 
bentuk petunjuk teknis yang akan diinformasikan lebih lanjut oleh masing-masing Jurusan/ 
Prodi. 

 
Dengan ini kami menghimbau mahasiswa secara bersama-sama memahami dan mematuhi setiap 
aturan dengan penuh rasa tanggung jawab serta tetap menjaga kesehatan masing-masing. 

Demikian Pengumuman Ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan 
terimakasih 

 
Bandung, 6 Juni 2020 
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