
 

 

 

 
Surat Edaran 

No. 743/I1.B01.4/KM/2020 
 

Tentang 
Upaya untuk Menjaga Keselamatan Mahasiswa-mahasiswi ITB 

yang Tetap Tinggal di Bandung 
atau Berencana Pulang ke Daerah Asal  

selama Masa Pencegahan Penyebaran Virus COVID 19 
 
Setelah mempertimbangkan perkembangan terakhir penyebaran Covid 19 di Bandung dan 
sekitarnya, ITB telah memutuskan untuk memperpanjang masa kuliah daring (Surat Edaran ITB 
No. 123/I1.B01/PP/2020). Untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan keluarga serta orang 
lain, bagi mahasiswa/mahasiswi yang berasal dari luar Bandung, harap lakukan hal-hal sebagai 
berikut: 
  
1. Tetaplah menjaga kesehatan dengan makanan dan vitamin yang cukup, dan berperilaku 

aman untuk mencegah terinfeksi oleh virus COVID 19 seperti menerapkan social distancing, 
menggunakan masker kesehatan dan cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer 
setelah beraktivitas. 
 

2. Bagi Mahasiswa/mahasiswi yang sedang dalam kondisi sehat sehingga dapat melakukan 
perjalanan secara aman, dan keluarga di rumah juga dalam kondisi sehat, ITB 
mempersilahkan untuk kembali ke rumah masing-masing dengan mengikuti "Protokol bagi 
Mahasiswa/Mahasiswi yang Berencana Pulang ke Daerah Asal selama Masa 
Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19/Corona" (Nomor : 744/I1.B01.4/KM/2020) 
 

3. Mahasiswa/mahasiswi yang sedang tidak dalam kondisi cukup sehat atau karena 
pertimbangan lainnya sehingga tidak memungkinkan untuk kembali ke rumah dan/atau 
apabila keluarga di rumah tidak dalam kondisi aman dari pengaruh COVID 19, maka ITB 
menyarankan mahasiswa/mahasiswi untuk tetap tinggal di Bandung, dan melakukan hal-hal 
sebagai berikut: 

a. Melapor kepada Dosen Wali atau Kaprodi mengenai keberadaan di Bandung. 
b. Tetap berkomunikasi dengan Dosen Wali atau Kaprodi selama tinggal di 

Bandung. Informasikan nomor telepon/WA dan alamat di Bandung.  
c. Bila memerlukan bantuan, segera hubungi Dosen Wali atau Kaprodi. 
d. Untuk pelayanan kesehatan, hubungi no. Telp. 022-2500082 (jam kerja 7.30-

17.00 WIB) atau ke nomor HP 0812 9448 8766 (24 jam) (Pelayanan Kesehatan-
ITB) . 

 
4. Mahasiswa/Mahasiswi yang pulang ke daerah asal dan dalam kondisi sehat dapat kembali ke 

Bandung jika status Kondisi Luar Biasa telah dinyatakan selesai dan Kampus dinyatakan telah 
normal kembali. 
 

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi. 
 

Bandung, 24 Maret 2020  
 Direktur Kemahasiswaan, 
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