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P E N G U M U M A N 
Nomor : 664/BPSDMI/STTT/PP/IX/2022 

KEGIATAN PERKULIAHAN SEMESTER GANJIL PROGRAM DIPLOMA IV 
2022/2023 

 

1. Perkuliahan semestar ganjil 2022/2023 dimulai tanggal 12 September 2022.  

Bersama ini kami sampaikan hal-hal yang terkait kegiatan perkuliahan  : 

2. Politeknik STTT Bandung menyelenggarakan perkuliahan teori  dan praktikum 

berbasis luring / Pertemuan Tatap Muka (PTM) bagi seluruh mahasiswa. 

3. Jadwal perwalian kami sampikan sebagai berikut : 

a. Pengisian KRS melalui SIMAK untuk seluruh mahasiswa dijadwalkan pada 

tanggal     2 sd 4 September 2022 

b. Validasi KRS oleh dosen sekaligus perwalian mahasiswa dan dosen tatap muka 

dilakukan pada tanggal 5 sd 7 September 2022 

4. Pelaksanaan perkuliahan teori dan praktikum dengan PTM perlu diperhatikan : 

a. Seluruh mahasiswa dilakukan swab tes antigen secara bertahan dengan jadwal 

yag akan diumumkan menyusul (dimulai tgl 5 September 2022) 

b. Mewajibkan seluruh dosen, pegawai, mahasiswa, yang akan melaksanakan PTM 

menggunakan masker sejak perjalanan ke/dari kampus dan selama berada 

dilingkungan kampus serta menyiapkan hand sanitizer masing-masing. 

c. Mewajibkan seluruh dosen, pegawai, dan mahasiswa untuk senantiasa 

menerapkan pola hidup sehat pada kondisi adaptasi baru. 

d. Membawa peralatan ibadah dan keperluan pribadi masing-masing 

5. Lingkungan kampus menerapkan protokol kesehatan dan kebersihan dalam masa 

adaptasi 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. Mewajibkan seluruh dosen, pegawai, dan mahasiswa untuk menjaga kebersihan 

diri dan lingkungan kampus serta saling mengingatkan 

d. Mengoptimalkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi atau media 

elektronik yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan perkuliahan disertai dengan 

peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar. 

e. Mahasiswa agar mengurangi aktivitas bersama dan tidak berinteraksi serta 

berkumpul di sekretariat organisasi ataupun tempat umum lainnya. 

f. Seluruh perangkat organisasi kemahasiswaan wajib menjaga kebersihan 

sekretariatnya msing-masing 

 

 

 



 

6. Sebagai bentuk adaptasi kebiasaan baru, kegiatan kemahasiswaan dibatasi hingga 

pukul 18.00 WIB, dan seluruh kegiatan kemahasiswaan harus seijin perguruan tinggi 

7. 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. 

 

Bandung, 02 September 2022 

Direktur Politeknik STTT Bandung, 

 
 
 

   Tina Martina 


