
     

SURAT EDARAN 
Nomor: 529/DI/INDO/VI/2020 

 

TENTANG: 

PENERAPAN NEW NORMAL 

DI POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA 

 
Merujuk Kebijakan Pemerintah, Kemendikbud, dan hasil evaluasi di tingkat institusi maka 

Direktur Politeknik Indonusa Surakarta mengeluarkan surat edaran tentang 

PENERAPAN NEW NORMAL DI POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA. 

Sebagai langkah antisipasi penyebaran wabah Corona Covid-19 maka 

1. Institusi membentuk tim gugus tugas Covid-19. (Tugas dan teknik pelaksanaannya akan 

dibuatkan SK. Tim Gugus Tugas Covid-19) 

2. New Normal di Politeknik Indonusa Surakarta di mulai hari Senin, 22 Juni 2020 

3. Semua orang yang masuk kampus harus cuci tangan dengan sabun atau hand Sanitizer, 

wajib memakai masker, cek suhu badan oleh tim gugus covid-19 

4. Jika tidak memakai masker, memiliki gejala sakit batuk, panas, sesak nafas, suhu badan 

diatas 37,2oC tidak diijinkan masuk kampus 

5. Tahun Akademik 2020/2021 tetap dimulai pada bulan September 2020 

6. Untuk kegiatan perkuliahan masih tetap dilaksanakan secara daring (Online), demikian 

juga untuk mata kuliah praktikum sedapat mungkin dilaksanakan dengan daring. 

7. Saat ini yang diijinkan praktikum di laboratorium adalah matakuliah semester genap 

tahun akademik 2019/2020 yang belum terlaksana dan mahasiswa akhir yang sedang 

menyelesaikan tugas akhir dengan sistem sifting dan terjadwal maksimal satu kelompok 

praktikum 50% dari kapasitas laboratorium. Dalam hal ini ketua program studi dan tim 

gugus tugas Covid-19 wajib mengawasi jalannya praktikum ini. Jika ada yang melanggar 

maka ketua program studi dan tim dapat mengeluarkan mahasiswa yang melanggar 

8. Kegiatan bimbingan tugas akhir semaksimal mungkin dilaksanakan secara online 

9. Semua program studi segera menyesuaikan kurikulum dengan kebijakan merdeka 

belajar-kampus merdeka. Kecuali pengambilan SKS diluar prodi atau PT belum berlaku 

untuk program studi D3. Farmasi dan D4. Manajemen Informasi Kesehatan 

10. Setiap 2 minggu sekali dalam dan luar kampus dilakukan penyemprotan disinfektan oleh 

petugas yang ditunjuk 

11. Selama New Normal semua kegiataan akan diawasi dan selalu di evaluasi, jika ada 

kebijakan baru akan disampaikan dikemudian hari 

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

Alloh SWT. 

 

Surakarta, 20 Juni 2020 

Direktur 

 

 

 

 

 

Ir. Suci Purwandari, M.M 


