
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR 
Nomor :  436/DI/INDO/IV/2020 

 

TENTANG: 

PERPANJANGAN DARURAT CORONA KE-4 DAN MENYAMBUT BULAN 

RAMADHAN DAN IDUL FITRI 1441 H 

DI POLITEKNIK INDNUSA SURAKARTA 

 
Merujuk Surat Perintah No. 392/DI/INDO/III/2020 tanggal 24 Maret 2020, Siaran Pers 

Kemendikbud No. 077/Sipres/A6/IV/2020 tanggal 2 April 2020, Kondisi Kota Surakarta yang 

belum kondusif, masih banyak penyebaran Virus Corona Covid-19 dan menyambut bulan 

Ramadhan dan Idul Fitri 1441 H serta hasil evaluasi selama kurun waktu 2 minggu ini, maka 

Direktur Politeknik Indonusa Surakarta memutuskan: 

1. Darurat Corona diperpanjang lagi sampai tanggal 20 Mei 2020 

2. Libur hari Raya Idul Fitri 1441 H mulai tanggal 21 Mei – 1 Juni 2020 

3. Kampus memberlakukan lockdown (orang lain / tamu tidak diijinkan masuk kampus) 

4. Masyarakat umum dan tamu, jika ada kepentingan silahkan konfirmasi ke nomor telepon 

kampus (0271 743479) 

5. Civitas akademika tidak diijinkan ke kampus, kecuali yang piket 

6. Kuliah bersifat online, mohon setiap dosen memastikan bahwa materi atau tugas kuliah tidak 

membebani mahasiswa, gunakan metode yang menarik sehingga tidak membosankan 

7. Jika akan melaksanakan kegiatan di kampus maka harus mendapatkan ijin dari Direktur 

dengan selalu mematuhi protokol kesehatan 

8. Calon Mahasiswa baru dapat melakukan pendaftaran dan tes seleksi secara online melalui 

website: www.poltekindonusa.ac.id, serta dapat daftar ulang melalui transfer ke rekening 

kampus, jika membutuhkan informasi dapat berkomunikasi dengan WA: 0856 4746 6616 / 

0857 0204 3714 / 0856 4244 2269 

9. Civitas akademika (Tenaga Kependidikan, Dosen, Mahasiswa) diwajibkan setiap hari 

melakukan branding penerimaan mahasiswa baru di media sosial yang dimiliki dan atau 

dengan cara lain yang dapat dilakukan 

10. Tenaga Kependidikan dan dosen tetap bekerja dari rumah dengan membuat Logbook 

pekerjaannya 

11. Selama bekerja di rumah mohon komunikasi tetap terjaga dengan baik 

12. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan akan dievaluasi lebih lanjut. 

13. Himbauan bagi seluruh civitas akademika untuk memutus rantai dan mencegah penularan 

COVID-19 mohon untuk senantiasa mengikuti aturan pemerintah "Stay at Home" / “Dirumah 

Saja”, jaga jarak, menjaga pola makan dan minum, cukup istirahat, olahraga ringan jam 8-9 

pagi, selalau memakai masker dan berdoa agar wabah ini segera berakhir. 

Terimakasih atas kerjasamanya, semoga kita semua diberikan kesehatan dan dilindungi oleh 

Alloh SWT. 

 

 

Surakarta, 25 April 2020 

Direktur 

 

 

 

 

 

Ir. Suci Purwandari, M.M 

http://www.poltekindonusa.ac.id/

