
 

Kepada Seluruh Warga dan Pengguna Kampus Politeknik Negeri Batam 

 

 

SURAT EDARAN 

Nomor: 289/PL29/III/2020 

 

Tentang 

Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran Infeksi Covid-19 

di Lingkungan Politeknik Negeri Batam 
 

 

Menindaklanjuti status pandemi global virus Covid-19 oleh World Health Organization, 

Protokol Area Instituti Pendidikan yang dikeluarkan Kantor Staf Kepresidenan, Surat Edaran 

Mendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Pencegahan Covid-19, dan penetapan status bencana 

nasional oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional, Direktur Politeknik Negeri Batam 

menyampaikan hal-hal berikut: 

1. Umum 

Seluruh warga kampus agar: 

a. Selalu berperilaku dan mempromosikan hidup sehat, seperti menjaga kebersihan 

diri, cuci tangan pakai sabun atau disinfektan secara berkala, tidur cukup, dan lain 

sebagainya. 

b. Menjalankan aktivitas dengan mengedepankan kehati-hatian. 

c. Menghindari tempat-tempat kerumunan orang, tetap di tempat tinggal masing-

masing, tidak perlu mudik. 

d. Menghindari kontak anggota tubuh dengan orang lain seperti bersalaman, cium 

tangan, berpelukan dan lain sebagainya. 

e. Menjaga kebersihan diri. 

f. Berdiam di rumah jika merasa kurang sehat, dan melaporkan diri ke fasilitas 

kesehatan terdekat jika kondisi kesehatan semakin tidak baik. 

g. Menggunakan masker jika batuk, bersin, flu, atau mengalami gangguan 

pernapasan lainnya. 

h. Menghindari penyebaran berita tidak benar terkait bencana ini. 

i. Turut mengedukasi masyarakat terkait bencana ini dengan cara-cara yang tidak 

menyebabkan adanya kerumunan orang. 

 

2. Perkuliahan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat 

a. Pelaksanaan Ujian Tengah Semester ditunda, minggu perkuliahan dilanjutkan 

menjadi minggu ke delapan dan selanjutnya. Ujian Tengah Semester dengan pola 

selain tatap muka masih diperbolehkan dengan izin ketua jurusan. 

b. Mulai tanggal 16 Maret 2020, pelaksanaan perkuliahan teori dilakukan 

menggunakan fasilitas pembelajaran daring, mahasiswa mengikutinya dari 

tempat tinggal masing-masing. 

c. Mulai tanggal 16 Maret 2020, pelaksanaan perkuliahan praktek ditunda, atau 

dapat dilakukan dengan daring jika memungkinkan. 

d. Pelaksanaan perkuliahan yang dilakukan oleh mahasiswa Politeknik Negeri 

Batam di institusi lain mengikuti ketentuan institusi tersebut. 

e. Pelaksanaan perkuliahan program studi Teknik Perawatan Pesawat Udara dengan 

peserta mahasiswa yang tinggal di asrama dalam kampus dapat terus 



 

diselenggarakan dengan ketentuan mahasiswa tetap berada di lingkungan kampus 

dan mengedepankan perilaku hidup sehat. 

f. Proses konsultasi, persiapan ujian, dan lainnya dengan izin ketua jurusan masih 

dapat dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan mengurangi kerumunan 

orang. 

g. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang menyebabkan 

mobilitas atau kerumunan orang mulai tanggal 16 Maret 2020 ditunda sampai 

dengan waktu yang ditentukan kemudian. 

h. Pelaksanaan kelas kerjasama dilaksanakan sesuai ketentuan institusi mitra dengan 

izin dari Direktur. 

 

3. Kegiatan Kemahasiswaan 

a. Seluruh kegiatan yang menyebabkan kerumunan orang mulai tanggal 16 Maret 

2020 ditunda sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian. 

b. Penggunaan fasilitas unit kegiatan mahasiswa mulai tanggal 16 Maret 2020 

ditunda sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian. 

 

4. Layanan Publik 

a. Layanan perpustakaan, administrasi akademik, dan perkantoran diselenggarakan 

seperti biasa dengan mengutamakan kehati-hatian dan dengan prinsip 

menghindari kerumunan orang. 

b. Warga dan pengguna fasilitas kampus dipersilakan memeriksakan suhu badan di 

tempat-tempat yang ditunjuk (area lobby gedung, perpustakaan, dan administrasi 

akademik). Warga dan pengguna dengan suhu 36.8 C atau lebih harus beristirahat 

di rumah atau memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. 

c. Karyawan dengan kondisi badan tidak sehat diperkenankan bekerja di rumah 

dengan mengedepankan kolaborasi melalui email, telepon, dan lain sebagainya, 

atau izin. 

d. Penggunaan fasilitas kampus oleh pihak lain yang menyebabkan kerumunan 

orang mulai tanggal 16 Maret 2020 ditunda sampai dengan waktu yang 

ditentukan kemudian. 

e. Seluruh unit diharapkan sedapat mungkin menjadwalkan ulang kunjungan dari 

institusi lain. 

f. Seluruh unit diharapkan sedapat mungkin menjadwalkan ulang perjalanan ke luar 

kota. 

 

Ketentuan di atas berlaku bagi seluruh warga kampus Politeknik Negeri Batam, termasuk 

Kampus Utama, Kampus Batamindo, dan Kampus Nongsa Digital Park, dan akan dimutakhirkan 

dengan mempertimbangkan situasi dan status bencana. Hal-hal lain yang belum diatur, 

dilaksanakan dengan izin Direktur. 
 

Demikian disampaikan agar menjadi perhatian. 
 

Batam, 15 Maret 2020 

Direktur, 

 
 

Dr. Ir. Priyono Eko Sanyoto, DEA 

NIP 195706301984031001 


