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Tentang
PEMBATASAN KEGIATAN PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN 

DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 
DI POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

Memperhatikan perkembangan jumlah pasien terkonfirmasi COVID-19 yang dirawat di RS atau 
isolasi mandiri di Semarang yang masih tinggi serta memperhatikan Grafik kasus terinfeksi virus 
corona secara global sampai hari ini masih terus mengalami peningkatan, serta untuk menghindari 
klaster baru penularan Covid-19, maka perlu pembatasan kegiatan Pembelajaran dan 
Kemahasiswaan di Kampus Polines mulai tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 
Februari 2021, sebagai berikut:
1. Kegiatan PBM teori dan kegiatan kemahasiswaan dilaksanakan secara daring (dalam jaringan) 

penuh.
2. Kegiatan PBM praktek semaksimal mungkin diusahakan dilaksanakan secara daring.
3. Bila ada kegiatan PBM praktek yang mengharuskan dilaksanakan secara luring (luar jaringan), 

ketua Jurusan harus mengusulkan kepada Direktur dengan persetujuan dari Dosen pengampu 
matakuliah.

4. PBM praktek yang dilaksanakan secara luring diatur sebagai berikut:
a. Jumlah mahasiswa yang hadir maksimum 1/3 kelas (8 mahasiswa) hanya untuk mahasiswa 

yang berdomisili di Semarang, mahasiswa yang berdomisili diluar semarang mengikuti 
PBM secara daring.

b. Mahasiswa yang mengikuti PBM luring harus dapat menunjukkan surat bebas covid-19 
hasil swap, dan membawa surat persetujuan dari orang tua/wali.

c. Mahasiswa yang tidak memenuhi huruf b harus mengikuti PBM secara daring.
5. Materi PBM praktek berupa file word, pdf, power poin harus diunggah ke elnino, sedangkan 

untuk file video diunggah ke youtube dengan link di unggah ke elnino.
6. Kegiatan pelayanan perkantoran dilaksanakan secara luring (luar jaringan), dengan ketentuan :

a. Seluruh pegawai melaksanakan tugas/bekerja di kantor dengan menerapkan protokol 
kesehatan secara ketat;

b. Perekaman kehadiran pegawai menggunakan link yang sudah disediakan.

Demikian edaran ini disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung 
jawab
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