Nomor : 080/Dek-FTI/20/FTI/III/2022
Hal
: Pemberitahuan Jadwal Kuliah dan Presensi Kuliah
Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022
Kepada Yth:
Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta
Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Menindaklanjuti Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2022 maka pelaksanaan Kuliah Semester Genap 2021/2022 di
Fakultas Teknologi Industri akan dilaksanakan secara luring, daring, atau bauran oleh masing-masing dosen
pengampu mata kuliah. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut kami informasikan bahwa:
1. Sesuai kalender akademik UII, pelaksanaan kuliah tahap 1 (sebelum UTS) dilaksanakan mulai tanggal
07 Maret 2022 sd 22 April 2022, sedangkan pelaksanaan kuliah tahap 2 (setelah UTS) dilaksanakan
mulai tanggal 30 Mei 2022 sd 15 Juli 2022.
2. Pelaksanaan perkuliahan Semester Genap 2021/2022 dilaksanakan secara luring, daring atau blended
sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh program studi.
3. Untuk mensosialisasikan SOP terkait kuliah luring (terlampir), menjelaskan RPS, kontrak belajar dan
materi pengantar, semua perkuliahan pada pekan pertama dilaksanakan secara daring. Sementara
itu, pada pekan kedua, perkuliahan dilaksanakan secara luring, daring atau blended sesuai dengan
jadwal yang sudah ditentukan oleh program studi.
4. Pelaksanaan perkuliahan secara luring, menggunakan ruang kelas sesuai dengan jadwal UII Gateway
- UII Akademik dengan jadwal riil yang dikoordinasikan oleh program studi. Dosen tidak diperkenankan
mengganti jadwal kuliah luring di luar rentang alokasi waktu yang sudah terjadwal ataupun
mengganti ruang kuliah.
5. Mahasiswa yang terjadwal kuliah luring wajib memperhatikan dan menjalankan SOP perkuliahan
luring sebagaimana dijelaskan pada lampiran.
6. Pelaksanaan ujian akan dilaksanakan secara luring untuk semua kelas sesuai jadwal kalender
akademik yaitu Ujian Tengah Semester mulai tanggal 12-27 Mei 2022 dan Ujian Akhir Semester mulai
tanggal 19 sd 29 Juli 2022. Informasi mengenai detail pelaksanaan ujian akan dijabarkan dalam surat
pemberitahuan berikutnya.
7. Jadwal perkuliahan dapat diakses melalui gateway.uii.ac.id pada menu UII AKADEMIK.
8. Presensi perkuliahan dilakukan melalui aplikasi UII Perkuliahan di gateway.uii.ac.id. Pencatatan
presensi perkuliahan dapat dilakukan secara manual maupun otomatis.
9. Pengajuan izin mahasiswa difasilitasi melalui sim Presensi yang dapat diakses melalui portal.fit.ac.id
menu SIM Presensi. Perlu diperhatikan bahwa jumlah kehadiran kuliah sebesar minimal 75%
merupakan syarat untuk mengikuti UAS maupun remediasi bagi mahasiswa.
10. Panduan untuk presensi dengan QR Code dapat diakses melalui link : https://youtu.be/jwOXVunPtw0
Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yogyakarta, 29 Rajab 1443 H
2 Maret 2022 M
Dekan,

Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, MT., IPU

SOP Perkuliahan Luring Semester Genap 2021/2022
Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia
Untuk Mahasiswa
Pra-Perkuliahan
1. Memastikan kondisi tubuh fit dan sehat, tidak ada gejala apapun sebelum
berangkat ke kampus
2. Mencuci tangan dengan air sabun atau hand sanitizer sebelum masuk ke gedung
FTI
3. Cek suhu tubuh di pintu masuk gedung FTI
4. Check in aplikasi Peduli Lindungi dengan memindai QR Code di pintu masuk
gedung FTI
5. Menghubungkan ponsel ke jaringan WiFi UIIConnect atau Eduroam sebelum
masuk ke gedung FTI
6. Tiba di area kampus FTI UII tidak lebih dari 15 menit sebelum jadwal aktivitas
luring.
7. Dilarang menggunakan lift untuk berpindah lantai, silakan gunakan tangga.
Saat Perkuliahan
1. Selalu menggunakan masker
2. Menjaga jarak fisik (minimal 1 meter)
3. Tetap terhubung ke UIIConnect selama berada di lingkungan kampus
Pasca-Perkuliahan
1. Segera menuju lokasi parkir dan meninggalkan kampus UII setelah perkuliahan
berakhir.
2. Check out aplikasi Peduli Lindungi

Hal-hal yang perlu diperhatikan selama berada di lingkungan kampus
1. Hanya mahasiswa yang memiliki jadwal aktivitas luring di waktu tersebut saja yang
diizinkan untuk berada di lingkungan kampus.
2. Membawa masker cadangan dan hand sanitizer pribadi.
3. Mawas diri untuk tidak membuka masker dan tetap menjaga protokol kesehatan
saat mengkonsumsi minuman dan makanan ringan (segera mengenakan masker
kembali setelah minum, tidak sambil berbicara dengan orang lain).
4. Tidak diizinkan untuk makan dan minum di area kantin (take away only).
5. Mushola Bahrul Ulum hanya diperuntukkan bagi dosen dan karyawan FTI UII.
Mahasiswa dipersilakan sholat di tempat tinggal masing-masing.

Pelaporan dan pemantauan Mahasiswa:
1. Mahasiswa FTI UII yang terkonfirmasi positif covid dan teridentifikasi
memiliki aktivitas luring dengan durasi minimal 1 (satu) jam di kampus,
maksimal 14 hari dari pelaksanaan tes wajib menghubungi Satgas Covid FTI
UII melalui narahubung (admin prodi atau dosen pengampu mata kuliah,
atau satgas kuliah luring pada nomor whatsApp 081226004300)
2. Satgas akan melakukan konfirmasi via WA dan pemantauan terhadap
kondisi mahasiswa yang terkonfirmasi positif tersebut, serta berkoordinasi
dengan pimpinan fakultas untuk menentukan tindak lanjut atas kejadian
konfirmasi tersebut.
3. Mahasiswa dihimbau untuk memanfaatkan layanan Telemedicine dari
Kemenkes.
4. Informasi tentang mitigasi covid di UII dapat diakses pada laman
https://www.uii.ac.id/covid-19/
5. Kontak layanan kesehatan kampus antara lain:
a. Apotik Unisia Polifarma telp. 08112644033
b. Shelter UII telp. 0821-3751-1944
c. RS JIH telp. 0274-446-3535

