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Nomor : 407/Poltek-PG/11.3/VI/2020           Bandung, 17 Juni  2020 
Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Tutorial KSK di Kampus  
    
Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Dosen KSK dan Mahasiswa 
POLITEKNIK PIKSI GANESHA 
di 
Tempat 
 
 
Dengan hormat,  

Berdasarkan dengan Keputusan Bersama Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan serta Kementerian Dalam  

Negeri tertanggal 15 Juni 2020 Mengenai Panduan Penyelenggaraan  Pembelajaran di 

masa Pandemi COVID-19 maka untuk tetap menjaga kualitas praktek mahasiswa 

khususnya program KSK (Klinik Kompetensi Kerja) sebagaimana jadwal terlampir dapat 

diberikan secara TUTORIAL KSK DI KAMPUS dengan penjelasan sebagai berikut : 

1) Khusus Program KSK sebagaimana terlampir diberikan waktu untuk 

dilaksanakan TUTORIAL KSK sebanyak 2 (dua) kali @ 120 menit untuk 

masing-masing kelas dengan jumlah peserta maksimal 15 orang per kelas. 

2) Jadwal pelaksanaan KSK di Kampus akan diselenggarakan sebanyak 2 kali 

pertemuan @ 120 menit untuk melengkapi capaian KSK memalui daring 

sebelumnya. 

3) Pelaksanaan jadwal TUTORIAL KSK dapat dilaksanakan antara kurun waktu 

10 s.d 29 Agustus sekaligus sudah termasuk pelaksanaan Evaluasi 

Mahasiswa. 

4) Jika karena sesuai hal mahasiswa tidak dapat melaksanakan TUTORIAL KSK di 

Kampus juga tidak dapat dipaksakan, akan tetapi tetap wajib menyesuaikan 

materinya sampai dengan selesai. 

5) Program KSK yang tidak ada dalam daftar terlampir tetap dapat dilaksanakan 

secara DARING/ONLINE sebagaimana pelaksanaan KSK selama ini.  

6) Jika ada KSK yang masih memerlukan pertemuan di laboratorium (bukan 

kelas) silahkan untuk menghubungi bidang akademik. 

7) Mahasiswa yang memiliki kendala tidak bisa melaksanakan TUTORIAL KSK di 

Kampus agar tetap diberikan toleransi oleh Bapak/Ibu Dosen Pembimbing 

KSK sepanjang tetap memenuhi tugas yang diberikan. 

8) Semua pelaksanaan TUTORIAL KSK di Kampus harus memenuhi syarat 

protokol kesehatan yakni ; 
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1) Wajib cek Suhu dengan Thermo Gun 

2) Wajib cuci tangan sebelum dan setelah selesai tutorial 

3) Wajib memakai masker 

4) Wajib jaga jarak aman selama tutorial 

9. Demi kenyamanan dan keamanan bersama Mahasiswa, Staf dan Dosen yang 

suhu badan lebih dari 38 derajat celsius tidak diperkenankan ke kampus dan 

atau tidak mematuhi ketentuan tersebut sebagaimana poin 8 di atas, dilarang 

mengikuti kegiatan di kampus. 

10. Jika ada kontak jarak antara dosen dan mahasiswa kurang dari 1 meter, lembaga 

meminjamkan Face Shield untuk pelindung wajah dan akan diberikan saat 

diperlukan oleh petugas BAPS/Akademik yang bertugas serta wajib 

dikembalikan. 

11. Jadwal TUTORIAL KSK akan diumumkan paling lambat tanggal 5 Agustus 2020.  

 

Demikian pemberitahuan ini, Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Ai 

Susi Susanti, S,ST., MM 0857 2200 9529. 

Atas perhatian diucapkan terima kasih. 
 
 

POLITEKNIK PIKSI GANESHA,  
 
 
 
 

Dr. H. K. Prihartono AH., MM., MOS., CMA., MPM. 
Direktur 

 


