
 

 

 

Nomor : 026/MS.006/IPBI/IX/2020  Denpasar, 30 September 2020 
Klasifikasi : Segera   
Lampiran : 1 (gabung)  Kepada 
Perihal : Pemberitahuan Kegiatan 

Praktek di Kampus IPBI-SPB 

Yth. 
 

Bapak/Ibu Orangtua / Wali  
Mahasiswa IPBI-SPB 

    di - 

    Tempat 

Dengan hormat, 

Sebagai langkah antisipasi penyebaran virus Corona di lingkungan pendidikan dan mengikuti 

anjuran pemerintah daerah, maka pada tanggal 3 Agustus 2020 Kampus IPB Internasional 

memutuskan untuk langsung menjalankan kuliah teori melalui sistem daring secara menyeluruh untuk 

semua prodi. Namun, dalam sistem kurikulum IPBI tidak hanya berpusat pada teori saja, melainkan 

juga praktek, sehingga kampus memutuskan untuk membuka akses bagi mahasiswa untuk mengikuti 

perkuliahan praktek dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Untuk itu kami memberikan surat 

pemberitahuan kegiatan praktek kepada orangtua mahasiswa, agar sekiranya dapat dimaklumi. 

Berikut kami sertakan juga Surat Ijin dari tim Verifikasi LLDIKTI Wilayah VIII tentang protokol 

Kesehatan yang diterapkan di Kampus IPB Internasional. Perkuliahan praktek akan kami laksanakan 

mulai: 

Hari/Tanggal  :  Senin, 12 Oktober 2020 

Demi lancarnya kegiatan, serta tercipta keamanan dan kenyamanan lingkungan, kami mohonkan 

kepada orangtua/wali mahasiswa untuk mengisi surat pernyataan bersedia / tidak bersedia untuk 

memberikan ijin kepada putra/putrinya dalam mengikuti praktek offline di kampus. Surat tersebut 

agar dikirimkan berupa hardcopy ke bagian kemahasiswaan IPBI atau berupa softcopy (hasil scan surat 

dalam format pdf / jpeg) ke email kemahasiswaan.stpbi@gmail.com dengan Subjek Surat Ijin 

Mengikuti Praktek Offline. (Format surat terlampir) 

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan 

terimakasih. 

  Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional  
Rektor, 

 

 

Dr. I Made Sudjana, SE., MM., CHT., CHA 

Tembusan Yth : 

1. Ketua Yayasan Dharma Widya Ulangun 

2. Para Warek 

3. Para Kaprodi 

4. Arsip 
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SURAT PERNYATAAN  
 

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

 

Nama : __________________________________________ 

Pekerjaan : __________________________________________ 

Alamat : __________________________________________ 

  __________________________________________ 

   

Merupakan Orang tua / wali dari : 

Nama Mahasiswa : ___________________________________________ 

Program Studi / Kelas : ___________________________________________ 

NIM / NIPP : ___________________________________________ 

Semester : ___________________________________________ 

 

 

Menyatakan dengan ini bahwa saya  

I. Mengizinkan*) anak saya untuk mengikuti kuliah praktek secara offline di Institut 

Pariwisata dan Bisnis Internasional (The International Institute of Tourism and Business) 

– Sekolah Perhotelan Bali (The Bali Hotel School) dan siap untuk mengikuti protokol 

kesehatan yang diterapkan di Kampus IPBI-SPB, antara lain: 

1. Menggunakan masker, membawa hand sanitizer. 

2. Menjaga jarak antara sivitas yang ada di kampus minimal 1 meter. 

3. Tidak berkerumun dengan teman lainnya. 

4. Setelah jam praktek berakhir langsung pulang kembali ke rumah masing-masing dan 

tidak berkeliaran di kampus, kecuali ada keperluan lain yang berkaitan dengan 

administrasi kampus. 

5. Ikut menjaga peralatan dan fasilitas di kampus agar tetap bersih dan steril. 

6. Tidak akan datang ke kampus apabila merasa kondisi kurang sehat; seperti batuk, pilek, 

dan sakit tenggorokan, dengan menyertakan surat izin dari kemahasiswaan yang bisa 

diperoleh di ruang kemahasiswaan dengan bantuan dari korti ataupun teman sekelas. 

7. Apabila tidak mentaati semua protokol kesehatan di atas, maka siap untuk dipulangkan 

ke rumah masing-masing dan jika melakukan pelanggaran yang sama untuk kedua 

kalinya akan siap untuk dikenakan sanksi berupa SP3 (Skorsing).  

 

 

 

 



II. Tidak Mengizinkan*) anak saya untuk mengikuti kuliah praktek secara offline di Institut 

Pariwisata dan Bisnis Internasional (The International Institute of Tourism and Business) 

– Sekolah Perhotelan Bali (The Bali Hotel School) dengan pertimbangan 4 alasan di bawah 

ini yang diperbolehkan oleh pihak manajemen Kampus, antara lain:  

1. Adanya Peraturan dari desa tempat tinggal yang tidak mengizinkan untuk melakukan 

kegiatan  

2. Lingkungan tempat tinggal yang berstatus zona merah. 

3. Sedang melakukan karantina mandiri. 

4. Terjadinya klaster baru di wilayah tempat tinggal. 

 

 

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

 Denpasar, ………………….2020 

 

Mahasiswa, 

 

 

 

 

Yang Membuat Pernyataan 

Orang tua / Wali, 

(...………………………………………….) (…………………………………………….) 

 

 

NB: *) Harap lingkari salah satu dibagian Mengizinkan / Tidak Mengizinkan. 
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