
 

 

 

 

 

 

SURAT EDARAN  
No.  39/Ka. Prodi/20/PSTS/V/2021 

 
Kegiatan Pembelajaran Semester Genap TA 2020/2021 

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL – PROGRAM SARJANA (S1)  
JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 
 

Kepada: 
Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil – Program Sarjana (S1) 
Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia 
 
Assalamu’alaikum Wr Wb. 
 
Dengan mempertimbangkan: 
 

1. Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Panduan 
Mitigasi dan Tatanan Baru Universitas Islam Indonesia Merespons Pandemi 
Coronavirus Disease 2019 (Covid-19); 

2. Surat Edaran Dekan FTSP Nomor 181/Dek/20/FTSP/V/2021 
3. Perkembangan mutakhir terkait dengan penyebaran Coronavirus Disease (Covid-

2019) di Indonesia yang belum menunjukkan tanda mereda,  
 
dan dengan berpegang pada kaidah dar'ul mafaasid muqaddamun 'ala jalbil mashaalih 
(menghindari kerusakan lebih utama dibandingkan meraih kebaikan), maka perlu kami 
informasikan tentang rencana kegiatan pembelajaran pada semester genap TA 2020/2021 
sebagai berikut. 
 

1. Kegiatan pembelajaran (perkuliahan, praktikum, asistensi tugas, dan kegiatan tugas 
akhir) pada pada semester Genap TA 2020/2021 dilaksanakan secara daring.  

2. Membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran 
luring terbatas hanya pada mata kuliah Tugas Akhir yang dapat dilaksanakan mulai 
tanggal 1 Maret 2021.  

3. Kegiatan pembelajaran luring terbatas dilaksanakan berpedoman kepada aturan 
SOP dan protokol kegiatan yang telah disusun dengan pertimbangan kesehatan dan 
keselamatan bagi dosen dan mahasiswa (terlampir). 

4. Mahasiswa yang memilih untuk mengikuti kegiatan pembelajaran luring terbatas 
wajib untuk mempersiapkan diri mengacu kepada timeline kegiatan (Lampiran I) dan 
mengikuti semua aturan SOP dan protokol yang telah disusun. 

5. Kegiatan pembelajaran luring terbatas dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir 
dapat dilakukan oleh mahasiswa dengan melakukan pengisian form 
(https://s.id/PenyelesaianTAPSTS) dan mengunggah surat izin dari orang tua/wali 
yang sudah ditandatangani di atas materai (terlampir), juga surat persetujuan 
melakukan pengujian lab yang disetujui oleh Kalab dan Korlab. 

6. Rencana kegiatan pembelajaran luring terbatas dapat dibatalkan atau dihentikan 
dengan pertimbangan:  

i. Perkembangan terkini kasus COVID 19 di D.I. Yogyakarta 
ii. Keputusan/kebijakan pemerintah dan atau universitas yang membatalkan 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran luring terbatas. 

https://s.id/PenyelesaianTAPSTS


 
 
 
 
 
 
 

iii. Mitigasi terhadap terjadinya penularan/infeksi COVID 19 selama pelaksanaan 
kegiatan pembelajaran luring terbatas. 

 
 
Demikian surat ini disampaikan untuk menjadi perhatian. 
 
Wassalamualaikum Wr Wb. 
 
 
Yogyakarta, 24 Mei 2021 
Ketua Program Studi Teknik Sipil – Program Sarjana 
 
 
 
 
Dr. Ir. Sri Amini Yuni Astuti, M.T. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran Pedoman Aturan (SOP) 
 

Sebagai usaha untuk mengantisipasi dan meminimalisir potensi penularan/inveksi COVID 19 
selama pelaksanaan kegiatan pembelajaran luring terbatas di Program Studi Teknik Sipil, 
FTSP UII, maka seluruh mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan pembalajaran luring 
terbatas wajib mematuhi aturan (SOP) berikut: 
 

SOP Perjalanan 

1. Mahasiswa datang ke DIY 14 hari sebelum melaksanakan kegiatan luring terbatas 
di kampus dengan bukti: 

▪ Mahasiswa menggunakan transportasi umum, mengunggah (upload) hasil 
Rapid Test/Swab PCR dan Tiket Perjalanan (biaya mandiri) melalui google 
classroom pada mata kuliah yang telah ditentukan. 

▪  Mahasiswa menggunakan kendaraan pribadi dan atau yang berdomisili 
di DIY, mengunggah (upload) hasil Rapid Test/PCR test (biaya mandiri) 
melalui google classroom pada mata kuliah yang telah ditentukan. 

2. Disiplin menerapkan protokol kesehatan (mengenakan masker, menjaga jarak fisik, 
mencuci tangan dengan sabun, dan memperhatikan higienitas pribadi) 

3. Melaporkan kedatangan kepada pemilik kos/asrama dan atau ketua RT setempat 
serta mengisi laporan kedatangan di universitas melalui pranala (link) 
https://s.id/lapordiriuii  

4. Jika hasil verifikasi Prodi menunjukkan adanya pelanggaran terhadap SOP 
perjalanan, maka mahasiswa dilarang untuk mengikuti kegiatan pembelajaran luring 
terbatas. 

SOP Karantina Mandiri 

1. Mahasiswa wajib tinggal di kos/rumah/asrama selama 14 hari dengan tertib dan 
disiplin 

2. Kebutuhan sehari-hari seperti makan disarankan menggunakan layanan 
catering/pesan antar daring. 

3. Mahasiswa wajib menginformasikan catatan harian karantina (sesuai format 
terlampir) pada hari ke 7 dan ke 14 kepada dosen pembimbing. 

4. Ketidakdisiplinan mahasiswa yang menunjukkan adanya infeksi (hasil rapid test 
reaktif) akan merugikan diri sendiri dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti 
kegiatan pembelajaran luring terbatas. 

SOP Screening 

1. Pada saat berakhirnya masa karantina mandiri, mahasiwa wajib untuk mengikuti 
rapid test massal yang diadakan di laboratorium (screening) pada waktu yang telah 
ditentukan. 

2. Apabila pemeriksaan rapid test mahasiswa menunjukkan: 
▪ Hasil reaktif, maka mahasiswa diminta untuk melakukan karantina mandiri 

dan atau pemeriksaan medis lebih lanjut dan tidak diperbolehkan untuk 
mengikuti kegiatan pembelajaran luring terbatas sampai dengan hasil 
pemeriksaan medis menunjukkan non reaktif. 

▪ Hasil non reaktif, maka mahasiswa diberikan kartu pass masuk 
(identification card), yang harus selalu dibawa dan ditunjukkan sebelum 
memasuki Gedung FTSP & Laboratorium. 

3. Mahasiswa wajib mengisi form data monitoring gejala kesehatan melalui google 
form yang sudah ditetapkan sebelum memulai kegiatan screening. 

SOP Aktivitas di Kampus 

1. Mahasiswa wajib menjalani pemeriksaan suhu (thermal scanner) melalui pintu 
utama satuan pengamanan sebelum memasuki gedung FTSP UII. 

▪ Jika pengukuran suhu < 37.5°C mahasiswa diperbolehkan masuk gedung 
dan wajib menunjukkan kartu pass masuk kepada satuan pengamanan. 

https://s.id/lapordiriuii


▪ Jika pengukuran suhu > 37.5°C mahasiswa dilarang masuk gedung, dan 
wajib untuk melakukan karantina mandiri di kos/rumah. Jika menunjukkan 
gejala maka wajib memeriksakan diri ke puskesmas/RS. 

2. Selama beraktivitas di dalam kampus mahasiswa diwajibkan untuk menggunakan 
masker, jas laboratorium, menjaga jarak, mencuci tangan dan menjaga perilaku 
sehat untuk mencegah penularan COVID 19. 

3. Selama beraktivitas di dalam kampus mahasiswa diwajibkan untuk mematuhi SOP 
dan protokol kegiatan dalam pengawasan satuan pengamanan atau laboran. 
Apabila terdapat pelanggaran mahasiswa akan mendapat teguran (ringan) 
sampai dengan pelarangan beraktivitas di dalam kampus (berat). 

4. Mahasiswa wajib kembali ke rumah/kos jika kegiatan di kampus telah selesai. 

 
 
Protokol Kegiatan Pembelajaran Luring Terbatas 
 

SOP Praktikum & TA Luring Terbatas 

1. Sebelum melaksanakan praktikum, seluruh mahasiswa wajib membaca dan 
memahami kembali  SOP dan Protokol Kegiatan Pembelajaran Luring Terbatas, 
Tata Tertib Peserta Praktikum. 

2. Mahasiswa yang akan menyelesaikan pengerjaan tugas akhir wajib mengajukan 
surat permohonan kepada Ketua Tim Satgas COVID 19 FTSP dengan diketahui 
oleh dosen pembimbing tugas akhir, disertai surat persetujuan Kaprodi dan Korlab. 

3. Sebelum datang ke kampus FTSP UII untuk melaksanakan kegiatan praktikum 
luring terbatas atau TA, mahasiswa diwajibkan untuk membawa perlengkapan 
berupa: 

a. Kartu pass yang telah dibagikan pada saat screening.  
b. Masker medis, sarung tangan, Face shield (dibagikan pada saat screening) 
c. Hand sanitizer 
d. Air minum yang cukup. 

4. Mahasiswa datang ke kampus FTSP UII dan masuk ke laboratorium sesuai dengan 
jadwal shift yang ditentukan oleh kepala laboratorium Bagi mahasiswa yang datang 
ke laboratorium tidak sesuai jadwal maka akan diminta untuk kembali ke 
rumah/kos. 

5. Sebelum memasuki Kampus FTSP UII, Mahasiswa wajib mengikuti protokol 
kesehatan sesuai aturan Tim Satgas Cov-19 UII, yaitu mencuci tangan, mengukur 
suhu, dan menunjukkan kartu pass kepada satuan pengamanan di pintu masuk 
FTSP. 

6. Selama berkegiatan di laboratorium mahasiswa diwajibkan untuk mematuhi SOP 
dan protokol kegiatan perkuliahan luring terbatas dalam pengawasan laboran. 
Apabila terdapat pelanggaran mahasiswa akan mendapat teguran (ringan) sampai 
dengan pelarangan beraktivitas di dalam kampus (berat). 

7. Jika sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran luring terbatas mahasiswa 
merasa sakit/kurang enak badan, maka mahasiswa harus menginformasikan 
kepada kepala laboratorium.  

8. Jika selama mengikuti kegiatan pembelajaran luring terbatas mahasiswa 
merasa sakit/kurang enak badan maka mahasiswa harus menginformasikan 
kepada kepala laboratorium. 

9. Jika dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran luring terbatas terdapat 
mahasiswa yang memerlukan pertolongan medis maka akan dievakuasi oleh 
TIM Respon Covid FTSP UII sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan. 

10. Apabila kegiatan praktikum telah selesai dilaksanakan, mahasiswa harus segera 
meninggalkan laboratorium dan kembali ke rumah/kos masing-masing dengan 
mengikuti petunjuk arah keluar dari Gedung FTSP (peta terlampir). 

 



Rencana Kontijensi 
Rencana Kontingjensi bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta membangun 
komitmen bersama antar pihak (stakeholder) yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran luring 
terbatas. Rencana Kontijensi pelaksanaan kegiatan pembelajaran luring terbatas di Program 
Studi Teknik Lingkungan UII pada semester Genap TA 20/21 sebagai berikut: 
 

1. Proses Screening (Rapid Tes) di FTSP akan dilaksanakan secara terjadwal. 
2. Hasil Screening (Rapid Tes) akan diumumkan oleh Prodi Teknik Sipil. Jika ditemukan 

hasil : 
a. Non reaktif: maka mahasiswa diberikan kartu pass masuk (identification 

card), yang harus selalu dibawa dan ditunjukkan sebelum memasuki Gedung 
FTSP & Laboratorium. (*) Kartu pass hanya berlaku untuk 2 minggu/1x 
praktikum). 

b. Reaktif: maka mahasiswa dihimbau untuk melaksanakan isolasi mandiri dan 
melakukan pemeriksaan medis lanjutan sesuai arahan Tim Satgas Cov-19 UII.  

3. Kegiatan pembelajaran luring terbatas wajib mempertimbangkan keselamatan jiwa 
peserta praktikum (mahasiswa, asisten, laboran, dosen, dan karyawan) sehingga 
dalam pelaksanaannya wajib memperhatikan (durasi, jarak, ventilasi) melalui 
pengaturan kapasitas ruangan laboratorium dan penjadwalan (shift). 

4. Apabila ditemukan hasil reaktif covid 19, baik mahasiswa, dosen, laboran, asisten 
selama kegiatan praktikum berlangsung maka akan dilakukan : tracing, laboratorium 
off, dan sterilisasi selama 1 minggu. 

5. Mahasiswa yang positif Covid-19 selama beraktivitas (luring) di fakultas/laboratorium 
selanjutnya akan ditangani oleh Tim Satgas Cov-19 UII. 

6. Keputusan kegiatan luring akan berlanjut/tidak akan menunggu koordinasi lebih lanjut. 
 

 
 
 
 
 



 

 

Lampiran Timeline kegiatan pembelajaran semester genap TA 20/21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Lampiran II, Surat Izin Orang Tua 

 

SURAT PERSETUJUAN ORANG TUA MAHASISWA FTSP UII 

MENGIKUTI PEMBELAJARAN LURING DI KAMPUS PADA ERA 

TATANAN BARU PANDEMI COVID-19 

 
Bismillahirrahmaanirrahiim 

 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama :   

Alamat :    

Nomor Kontak :    

 

Selaku orang tua/wali dari mahasiswa Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan UII: 

Nama :   

NIM :    

Alamat Kos :    
 

Menyatakan memberikan persetujuan kepada anak kami untuk mengikuti pembelajaran 

langsung/luring pada Program Studi Arsitek/Teknik Sipil/ Teknik  Lingkungan*) Fakultas Teknik Sipil 

dan Perencanaan UII di Yogyakarta. 

Mahasiswa wajib mentaati SOP yang ada dan menerima segala konsekuensi pembelajaran secara luring. 

 
Kami menyadari risiko yang mungkin terjadi pada suasana pandemi Covid-19 ini, dengan selalu 

mengupayakan ikhtiar pencegahan maksimal dan memohon perlindungan dari Allah SWT. Apabila 

terjadi penularan Covid-19 selama masa pendidikan pada anak kami, kami tidak akan melakukan 

tuntutan secara hukum baik kepada Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan UII dan Universitas Islam 

Indonesia. 

 

Semoga Allah SWT senantiasa melindungi anak kami dan memberikan kelancaran dalam proses 

studinya. 

 
Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sungguh sungguh tanpa ada tekanan dari pihak mana 

pun. 

 

*)Coret yang tidak sesuai 

  ,  

Orang Tua/Wali Mahasiswa 

 
 
 

Materai Rp. 10.000 

 

(Tanda tangan & nama terang) 



Hari 
Ke 

Tanggal Suhu Tubuh 
(Pagi hari & 
Malam) 

Terdapat gejala 
batuk/pilek/dema
m 

Detil aktifitas yang 
berisiko terpapar* 

Lokasi aktivitas 
berisiko/orang yang 
ditemui 

Keterangan 

1 contoh 36.6/36.8 Tidak Pagi – di kamar 
 
Siang – Membeli makan 
di warung padang 
 
Malam – Bertemu teman 
yang mengantar 
makanan 

Kosan 
 
 
WR Sederhana 
 
Kosan 

 

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

 
*Aktivitas termasuk: 1) Menerima Tamu di Kamar; 2) Bepergian meninggalkan kamar; 3) Membeli makanan di luar; 4) 
Berkumpul/nongkrong bersama teman; 5) Beraktivitas olahraga bersama teman-teman; 6) Mengunjungi tempat keramaian 

Lampiran III 
 
A. Form Catatan Harian Aktivitas Karantinan Mandiri (Google Sheets Monitoring oleh Dosen Pembimbing TA)  
NAMA            :  
NIM  : 
Asal Daerah : 
DPA  : 
 



Hari Tanggal Terdapat gejala 
batuk/pilek/demam 

Detil aktifitas yang 
berisiko terpapar* 

Lokasi aktivitas 
berisiko/orang yang 
ditemui 

Keterangan 

1 contoh Tidak Pagi – di kamar 
 
Siang – Membeli makan 
di warung padang 
 
Malam – Bertemu teman 
yang mengantar 
makanan 

Kosan 
 
 
WR Sederhana 
 
Kosan 

 

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

 
 
*Aktivitas termasuk: 1) Menerima Tamu di Kamar; 2) Bepergian meninggalkan kamar; 3) Membeli makanan di luar; 4) 
Berkumpul/nongkrong bersama teman; 5) Beraktivitas olahraga bersama teman-teman; 6) Mengunjungi tempat keramaian

B. Form Catatan Harian Aktivitas Selama Praktik Luring Terbatas (Google Sheets Monitoring oleh Dosen Pembimbing TA)  
NAMA   :  
NIM   : 
Kelas/Kelompok : 
Dosen   : 
 



Nomor :  

Hal : Permohonan Izin Pemakaian Laboratorium ………………………….… 

 

Kepada Yth :  

Koordinator Laboratorium 

Jurusan Teknik Sipil FTSP  

Universitas Islam Indonesia  

di Yogyakarta 

 

Assalamu'alaikum Wr.Wb. 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

 

Nama :  

NIM :  

Program Studi : Teknik Sipil 

Dosen pembimbing TA :  

Judul Tugas Akhir :  

 

Sehubungan dengan penelitian yang saya lakukan pada mata kuliah Tugas Akhir, maka bersama ini 

mengajukan permohonan untuk meminjam peralatan beserta fasilitas laboratorium …………………………..… 

Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta guna 

mendukung penyelesaian penyusunan Tugas Akhir. 

 

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan bantuannya saya haturkan terima kasih.  

 

Wassalamu'alaikum wr. wb. 

 

 Yogyakarta, …………………..… 2021 

Mengetahui 

Ketua Program Studi Teknik Sipil 

 

 

 

 

Dr. Ir. Sri Amini Yuni Astuti, M.T. 

 

Pemohon 

 

 

 

 

………………………………….. 

NIM: ……………….. 

 

Menyetujui 

Koordinator Laboratorium 

 

 

 

 

Ir. Bambang Sulistiono, MSCE 

Menyetujui 

Kepala Laboratorium …………..…..                    

 

 

 

 

…………………………………………… 

 

 

Catatan: 

 

Kepala laboratorium ……………………….. menyetujui permohonan mahasiswa untuk melakukan pengujian 

dalam rangka penyelesaian tugas akhir pada tanggal ………………..)* sampai tanggal ………………..)* . 

 

)* Kepala laboratorium mengisi tanggal pengujian yang disetujui untuk melakukan pengujian. 

 



 

 

 

 

Nomor :  

Hal : Permohonan Izin Pemakaian Laboratorium ……………………………. 

 

 

 

Kepada Yth.: 

Ketua Tim Satgas Covid 19 

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan 

Universitas Islam Indonesia  

di Yogyakarta 

 

 

Assalamu'alaikum Wr.Wb. 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

 

Nama :  

NIM :  

Program Studi : Teknik Sipil 

Dosen Pembimbing TA :  

Judul Tugas Akhir :  

 

Sehubungan dengan penelitian yang saya lakukan pada mata kuliah Tugas Akhir, maka bersama ini mengajukan ijin 

untuk memasuki lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta guna 

mendukung penyelesaian penyusunan Tugas Akhir. 

 

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan bantuannya saya haturkan terima kasih.  

 

Wassalamu'alaikum wr. wb. 

 

 

 Yogyakarta, ……………..…… 2021 

Mengetahui 

Ketua Program Studi Teknik Sipil 

 

 

 

 

Dr. Ir. Sri Amini Yuni Astuti, M.T. 

 

Pemohon 

 

 

 

 

………………………………….. 

NIM: ……………….. 

 

 

Lampiran: 

1. Surat Permohonan Izin Pemakaian Laboratorium ……… 
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