
     

SURAT EDARAN 
Nomor: 463/DI/INDO/V/2020 

 

TENTANG: 

DARURAT COVID-19 DAN PELAYANAN KAMPUS 

 
Merujuk Kondisi Kota Surakarta yang belum kondusif dan perpanjangan KLB Kota 

Surakarta yang diperpanjang sampai tanggal 7 Juni 2020, Surat Keputusan sebelumnya dan 

untuk memutus penyebaran wabah Virus Corona Covid-19 maka Direktur Politeknik 

Indonusa Surakarta mengeluarkan surat edaran sebagi berikut: 

1. Darurat Corona diperpanjang mulai tanggal 2-30 Juni 2020 dan akan dievaluasi lagi 

2. Kampus memberlakukan lockdown (orang lain / tamu / mahasiswa tidak diijinkan 

masuk kampus) 

3. Kampus belum dibuka untuk layanan mahasiswa dan umum 

4. Pintu gerbang selalu ditutup, dibuka secukupnya saat karyawan dan dosen yang piket 

datang dan pulang 

5. Pintu Gerbang kampus diberi No Telepon Kampus 

6. Jika terpaksa ada tamu dan mahasiswa yang datang tidak boleh masuk ke halaman 

kampus dan disarankan untuk konfirmasi ke nomor telepon kampus 1: (0271 743479), 

Kampus 2: (0271) 7464173 

7. Security yang piket selalu waspada dengan tamu dan mahasiswa yang datang. Tamu 

dan mahasiswa yang datang dicatat hari/tamggal, nama, alamat, no HP, keperluan 

8. Kegiatan pembelajaran, bimbingan Tugas Akhir dan lainnya dilaksanakan secara online 

(Dilarang tatap muka langsung baik di kampus maupun diluar kampus) 

9. Yang diperbolehkan masuk kampus hanya dosen dan karyawan yang piket dengan 

tetap mematuhi protokoler kesehatan (Jaga jarak, memakai masker, tidak boleh 

bergerombol, upayakan tidak menyalakan AC, cuci tangan pakai sabun atau Hand 

Sanitizer tiap 1 jam sekali, saling mengingatkan antar teman, makan minum dengan 

peralatan sendiri, meminimalisir pegang handle pintu dan alat-alat yang sering kepegang 

orang banyak) 

10. 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 tentang mahsiswa baru dapat 

berkomunikasi dengan WA: 0856 4746 6616 / 0857 0204 3714 / 0856 4244 2269 

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

pekerjaannya 

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

13. Setiap 2 minggu sekali dalam dan luar kampus dilakukan penyemprotan 

disinfektan oleh petugas yang ditunjuk 

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

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

Alloh SWT. 

 

Surakarta, 26 Mei 2020 

Direktur 

 

 

 

 

 

Ir. Suci Purwandari, M.M 

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

