
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, 

RISET, DAN TEKNOLOGI 
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA 

Jalan Ki Hadjar Dewantara No. 19, Surakarta 57126 Jawa Tengah, Indonesia 

Telepon: 0271-647658. Fax: 0271-646175 

E-mail: direct@isi-ska.ac.id, Website: www.isi-ska.ac.id 
 

SURAT EDARAN 
NOMOR 30/IT6.1/HK/2021 

 

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022 DAN PEMBATASAN AKTIVITAS KAMPUS 

DALAM RANGKA PENGENDALIAN COVID 19 

 
Yth. Seluruh Sivitas Akademika dan Pegawai  

di lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta 
 
Dasar Hukum: 

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Gerakan Pegawai Aparatur Sipil 
Negara Disiplin Protokol Kesehatan sebagai Teladan dalam Pencegahan 

Penyebaran Corona Virus Disease 2019; 
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 
2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali; 

3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 
Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem 
Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa 
Pandemi Corona Virus Disease 2019; 

4. Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi 
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka 
Tahun Akademik 2021/2022. 

 
Assesmen Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kota Surakarta berada 
pada wilayah PPKM level 2 (dua). 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Maka ISI Surakarta memberlakukan 
perpanjangan pembatasan kegiatan untuk Mengendalikan Pandemi Covid-19 di 

lingkungan kampus dengan mengatur hal-hal sebagai berikut. 
1. Proses kegiatan pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat dilakukan secara blanded learning dengan kapasitas 

pembelajaran tatap muka dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% 
(lima puluh persen). 

2. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan ketentuan: 
a. Melaporkan penyelenggaraan pembelajaran kepada satuan tugas 

penanganan Covid-19 secara berkala. 

b. Melakukan testing dan tracing secara berkala. 
c. Sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan aktivitas di 

kampus harus: 

1) dalam keadaan sehat; 
2) sudah mendapatkan vaksinasi. Bagi yang belum divaksin, membuat 

surat pernyataan yang berisi keterangan bahwa yang bersangkutan 
belum mendapatkan kuota vaksinasi atau tidak bisa divaksinasi 
karena alasan tertentu (memiliki komorbid); 

3) mendapatkan izin orang tua, dibuktikan dengan surat pernyataan; 
4) bagi mahasiswa yang tidak bersedia melakukan pembelajaran tatap 

muka dapat memilih pembelajaran secara daring; 
5) mahasiswa dari luar daerah/luar negeri wajib memastikan diri dalam 

keadaan sehat, melakukan karantina mandiri selama 14 hari atau 

melakukan tes swab, atau sesuai peraturan/protokol yang berlaku 
di daerah setempat. 

d. Melakukan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan: 

1) melakukan disinfeksi sarana prasarana sebelum dan setelah 
pembelajaran difokuskan pada fasilitas yang digunakan selama 

pembelajaran tatap muka; 



2) melakukan pengecekan suhu tubuh bagi setiap orang yang masuk 
kampus; 

3) menghindari penggunaan sarana pembelajaran yang tertutup, 
menimbulkan kerumunan, dan terjadinya kontak jarak dekat; 

4) menyediakan tempat cuci tangan/hand sanitizer di tempat-tempat 
strategis; 

5) menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali 

pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut; 
6) menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter antar 

orang; 

7) membatasi penggunaan ruang maksimal 50% (lima puluh persen) 
kapasitas okupansi ruangan/kelas/laboratorium dan maksimal 25 

(dua puluh lima) orang; 
8) menerapkan upaya saling peduli, saling menjaga dan melindungi; 
9) menerapkan etika batuk/bersin yang benar; 

10) menyediakan ruang isolasi sementara bagi sivitas akademika dan 
tenaga kependidikan yang memiliki gejala/kriteria Covid-19; 

11) menyiapkan mekanisme penanganan temuan kasus Covid-19 di 
lingkungan kampus (baik bagi yang bersangkutan maupun contact 
tracing); 

12) menyiapkan dukungan tindakan kedaruratan penanganan Covid-19; 
dan melaporkan kepada satuan gugus tugas penanganan Covid-19 
daerah setempat apabila ditemukan kasus Covid-19. 

e. Warga kampus diharapkan dapat menjadi duta perubahan perilaku di 
lingkungan masing-masing. 

f. Dalam hal ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19 dalam 
pembelajaran tatap muka, maka di area terkonfirmasi dilakukan 
penghentian aktifitas sementara sampai kondisi aman. 

g. Dalam hal terjadi peningkatan status peningkatan resiko Covid-19 di 
kabupaten/kota, maka dilakukan koordinasi dengan satuan tugas 
penanganan Covid-19 setempat untuk melanjutkan atau menghentikan 

pembelajaran tatap muka. 
3. Memberlakukan Bekerja Dari Rumah (BDR) 50% dan Bekerja Dari Kantor 

(BDK) 50% pada seluruh unit kerja dan tetap memberikan layanan secara 
daring untuk menjamin layanan dapat berjalan dengan lancar. 

4. Bagi Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan yang mengalami gejala 

Covid-19 atau positif Covid-19, diminta untuk melaporkan pada Satgas 
Covid-19 ISI Surakarta melalui link: s.id/datacovid19-151 atau Nomor 

Seluler 0821-3414-7777. 
5. Pembatasan kegiatan fisik dengan melakukan BDR berlaku mulai tanggal 5 

Oktober 2021 sampai dengan 19 Oktober 2021 dan akan dievaluasi lebih 

lanjut sesuai dengan situasi dan kondisi. 
 

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dijalankan sebagaimana 

mestinya. 
 

Surakarta, 5 Oktober 2021 
Rektor, 
  

 
 

 
Dr. I Nyoman Sukerna, S.Kar., M.Hum. 
NIP 196203061983031002 

 
 
 

  


