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UPAYA PENGENDALIAN KASUS COVID-19 DAN PELAKSANAAN PERKULIAHAN PADA 

MASA TANGGAP DARURAT COVID-19 DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI SUBANG 

 

Yth, : 

1. Wakil Direktur  Bidang Umum dan Keuangan 

2. Koordinator Ketatausahan 

3. Para Ketua Jurusan 

4. Para Ketua Program Studi 

5. Para Dosen 

6. Para Mahasiswa 

Politeknik Negeri Subang 

 

Menindaklanjuti pengumuman tanggal 30 Mei 2021 tentang libur hari raya idul fitri 1442 Hijriah, serta 

dalam upaya mencegah terjadinya peningkatan kasus Covid-19 di lingkungan Politeknik Negeri Subang 

dan dengan sudah terdapat kasus terkonfirmasi positif sebanyak 2 orang dosen, 2 orang tenaga 

kependidikan dan 9 orang mahasiswa dari Program Studi Agroindustri. Oleh Karena itu untuk memulai 

kegiatan akademik maka: 

1. Seluruh mahasiswa diwajibkan melakukan tes swab antigen sebelum memulai kembali kegiatan 

perkuliahan. 

2. Bagi mahasiswa yang berasal dari luar kabupaten Subang, diwajibkan melakukan tes swab 

antigen di fasilitas kesehatan Kabupaten Subang. 

3. Pelaksanaan Perkuliahan 

a. Perkuliahan teori dilaksanakan secara daring/online   

b. Perkuliahan praktikum di laboratorium/bengkel/lapangan, dan atau sejenis yang tidak dapat 

digantikan dengan berbasis projek atau platform lain dapat dilakukan secara luring dengan 

menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara sungguh-sungguh, sebagai berikut: 

1) Dosen, mahasiswa,tendik/teknisi wajib selalu menggunakan masker, cuci tangan 

menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak minimal 1,5 pada saat perkuliahan 

praktikum dilaksanakan; 

2) Pengaturan dan penyediaan fasilitas untuk setiap laboratorium /ruang 

laboratorium/bengkel/lapangan: 

 



a) Disediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun dan/hand sanitizer; 

b) Dilakukan disinfektasi secara rutin sebelum dan sesudah kegiatan; 

c) Jumlah mahasiswa maksimal 50% dari kapasitas normal; 

d) Mengatur sirkulasi udara agar berjalan dengan baik (pendingin ruangan dihidupkan, 

jendela dan pintu dibuka); 

e) Pengaturan lebih lanjut oleh jurusan. 

3) Apabila dalam proses perkuliahan praktik dosen, mahasiswa, tendik atau teknisi kontak 

dengan orang terkonfirmasi positif Covid-19 atau ada gejala mengarah ke Covid-19 

seperti batuk/pilek/sakit tenggorokan/nyeri otot/diare/nyeri kepala/indera penciuman 

tidak dapat berfungsi/kehilangan selera makan/badan terasa lelah wajib melakukan 

pemeriksaan di fasilitas kesehatan terdekat, meminta surat pengantar isolasi mandiri di 

tempat tinggal dan melapor: 

a) Dosen/tendik/teknisi kepada Direktur untuk diteruskan kepada Tim Satgas Covid-19 

Politeknik Negeri Subang (Bidang Medis) untuk dilakukan pemantauan dan tindakan 

yang diperlukan; 

b) Mahasiswa kepada dosen pengampu mata kuliah (sebagai izin tidak masuk kuliah) 

diteruskan kepada Tim Satgas Covid-19 Politeknik Negeri Subang (Bidang Medis) 

untuk dilakukan pemantauan dan tindakan yang diperlukan. 

 

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, perubahan informasi diatas dapat dilakukan dengan 

memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi nasional perihal status pandemi  COVID-19. Semoga 

kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Tuhan yang Maha Esa. 

 

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

 

    Subang, 5 Mei 2021 

    Wakil Direktur I, 

 

 

 

   Oyok Yudiyanto, ST., MT 
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