
PENGUMUMAN

KEGIATAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SEMESTER GENAP

TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DI LINGKUNGAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

No: 25/FST-UNISA/Ad/II/2022

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Berdasarkan pada perkembangan terkini Pandemi Covid 19 yang terjadi di Yogyakarta serta merujuk

pada Surat Edaran no.4/UNISA/Ak/I/2022 tentang Kegiatan Pembelajaran dan Kemahasiswaan Semester

Genap TA.2021/2022 di Kampus UNISA Yogyakarta, maka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan

kemahasiswaan Semester Genap di Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan pembelajaran Semester Genap tahun akademik 2021/2022 untuk MK Teori

dilaksanakan secara online sampai dengan UTS dan dilaksanakan secara online-offline setelah

UTS dengan perhitungan pertemuan tatap muka offline akan diatur oleh Program Studi

b. Kegiatan pembelajaran Semester Genap tahun akademik 2021/2022 untuk MK bermuatan basic

skill studio/praktikum dilaksanakan secara offline sesuai jadual KBM semester genap dengan

pengaturan kapasitas Studi/Laboratorium dan pengaturan jam tatap muka offline akan diatur

oleh Program Studi

c. Pengambilan data untuk Tugas Akhir/Skripsi dilakukan sesuai kebutuhan dengan

persetujuan/kebijakan Program Studi dan Fakultas.

d. Pelaksanaan kegiatan UTS MK teori dilaksanakan secara online dan UTS MK basic skill

studio/laboratorium dilakukan sesuai kebutuhan Program Studi

e. Pelaksanaan kegiatan UAS MK teori dilaksanakan secara online dan UAS MK basic skill

studio/laboratorium dilakukan sesuai kebutuhan Program Studi

f. Kegiatan pembelajaran terkait program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

menyesuaikan dengan bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) maupun aturan dari mitra MBKM

serta teknis pelaksanaan akan diinformasikan kemudian oleh tiap Program Studi

g. Peserta PKL mahasiswa wajib mengisi Surat Persetujuan Orang Tua Mahasiswa PKL (template

surat terlampir di pengumuman ini) dan teknis pelaksanaan PKL akan diatur dan diinformasikan

kemudian oleh Program Studi ,



h. Seluruh mahasiswa yang akan mengikuti pembelajaran tatap muka wajib :

1. Telah mendapatkan izin dari orang tua,

dibuktikan dengan mengisi surat kesanggupan mengikuti pembelajaran tatap muka

semester genap 2021/2022 (template surat terlampir di pengumuman ini)

2. Telah mendapatkan vaksinasi dosis 1 dan vaksinasi dosis 2

(surat izin orang tua dan sertifikat vaksin diupload pada link berikut

https://forms.gle/KYmnG8bi3d8ybnbs6)

3. Dalam kondisi sehat dan tidak memiliki penyakit penyerta (comorbid)

4. Bersedia mematuhi protokol kesehatan yang ditentukan oleh satgas Covid-19 UNISA

i. Mahasiswa hadir di kampus hanya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang

sudah ditentukan dan tidak diperkenankan untuk berkerumun atau mengadakan kegiatan lain

tanpa izin dari Pimpinan Fakultas serta Satgas Covid 19 UNISA.

j. Kegiatan organisasi kemahasiswaan dilaksanakan secara online dengan mengikuti

perkembangan situasi pandemic Covid 19

k. Fakultas akan melakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka di kampus dan akan

melakukan penyesuaian dengan kebijakan di tingkat Universitas.

l. Kebijakan ini bersifat tentatif menyesuaikan dengan perkembangan Pandemi Covid-19.

Demikian surat pengumuman ini dibuat, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih. Tidak lupa kita

senantiasa berdoa dan berserah diri kepada ALLAH SWT dalam menghadapi wabah COVID-19 ini.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 21 Rajab 1443 H

22 Februari 2022 M

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi,

Hapsari Wahyuningsih, S.T., M.Sc

Tembusan kepada :
1. Kepala Biro Akademik
2. Kepala Biro Kemahasiswaan & Alumni
3. Kepala UPT Laboratorium Terpadu
4. Kepala Biro Aset & Umum
5. Ketua Satgas Covid 19 UNISA

https://forms.gle/KYmnG8bi3d8ybnbs6


Dokumen @fstunisayogyakarta 02/2022

SURAT IZIN ORANG TUA/WALI MAHASISWA
MENGIKUTI PEMBELAJARAN OFFLINE

(SEMESTER GENAP TA 2021/2022)
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Orangtua/Wali :
Asal/Alamat Orangtua/Wali :
Pekerjaan Orangtua/Wali :
Nomor Hp :

Dengan ini memberikan izin bagi anak kami

Nama :
NIM :
Program Studi /Semester :
Jenis Kelamin :
Tempat /Tanggal lahir :
Kewarganegaraan :
Agama :
Alamat Tinggal di Yogyakarta :

Dengan ini menyatakan bahwa tidak merasa keberatan jika anak kami mengikuti
Pembelajaran Offline pada Semester Genap TA 2021/2022 dan turut memonitoring
secara aktif kegiatan anak kami selain Pembelajaran Offline yaitu diluar kegiatan
kampus.

Demikian surat kesanggupan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

…………………….., …………… 2022

Orang Tua/Wali*,

(.………………………………………….)
Nama Orang Tua/Wali*

Ket: * pilih salah satu

Materai
Rp 10.000



Dokumen @fstunisayogyakarta 01/2022

SURAT PERSETUJUAN ORANG TUA UNTUK MAHASISWA PKL

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Dengan ini memberikan izin bagi anak kami :

Nama :

Program Studi :

NIM :

Dengan ini mengetahui, menyetujui dan memberikan izin kepada anak kami untuk mengikuti

Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang akan dilaksanakan pada

tanggal………………………………………………..s.d…………………………………………

di ………………………………………………………………………………… yang beralamat

di …………………………………………………………………………………………………

Demikian surat izin ini dibuat dengan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

….…………….., ………………………2022

(.………………………..)

Nama Orang Tua

Materai
Rp 10.000


