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Edaran tentang uji coba perkuliahan hybrid

Kepada Yth.

Mahasiswa/i STIE YKPN
Calon peserta uji coba kuliah hybrid
Dengan hormat,
Penyelenggaraan
Berdasarkan Surat Edaran Kemendibudristek RI No. 4 Tahun 2021 tentang
Pimpinan STIE
Rapat
berdasarkan
pembelajaran Tatap Muka Semester Gasal T.A.202112022,
2021,
November
l2
yKpN tanggal 5 Novembe r 2021 dan koordinasi Bidang Akademik tanggal
COVID-19 yang ada di
serta memfJrhatikan perkembangan masyarakat serta kondisi penyebaran
uji coba perkuliahan
melakukan
yogyakarta,
akan
maka Sttg YKPN memutuskan
wilayah O.t.
pasca
denjan sistem ny-Oria (luring dan daring). Uji coba perkuliahan hybrid akan dilaksanakan
ujiai tengah semesrer gasal-T.A. zozttzozo pada periode 29 November 2021-14 Januari2022.
p"latsaniun uji coba t<utiatr hybrid diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

l.

tertentu. Berikut ini
Pelaksanaan uji coba kuliah hybrid hanya dilakukan untuk mata kuliah
daftar mata kulilarh va ditawarkan:
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Pelaksanaan kuliah luring (tatap muka langsung di kelas) setiap mata kuliah hybrid diikuti oleh

maksimal 20 mahasiswa (25o dari kapasitas kelas). Jika pendaftar setiap kelas melebihi 20
mahasiswa maka mahasiswa akan bergantian dalam minggu berikutnya (akan diatur pada
setiap kelas).
3.

pada tanggal 29 November 2021sampai dengan l4
penyebaran
memperhatikan
COVID-I9, sehingga dapat dibatalkan
Januari 2022, dengan
setiap saat sesuai dengan keadaan yang terjadi.

4.

Ujian Akhir Semester (UAS) semester gasal T.A. 2021/2022 tetap dilakukan secara daring.
Mahasiswa yang memilih kelas luring maupun daring melaksanakan UAS secara daring.

5.

Uji coba kelas hybrid ini diselenggarakan

Bagi mahasiswa peserta mata kuliah yang ditawarkan (poin l), jika berminat untuk mengikuti
kuliah luring, mengikuti ketentuan sebagai berikut:
a. Persyaratan:
(l) Wajib sudah menerima dosis lengkap vaksin COVID-19;
(2) Bagi mahasiswa yang berasal dari luar wilayah D.I. Yogyakarta, wajib sudah
melakukan isolasi mandiri selama 5 hari sejak pertama kali datang ke wilayah D.l.
Yogyakarta;
(3) Wajib mendapatkan persetujuan dari orang tua/wali. Formulir persetujuan dapat
diunduh di formulir pendaftaran;
(a) Wajib menerapkan protokol kesehatan selama kegiatan kuliah luring berlangsung
dan saat beraktivitas di dalam kampus STIE YKPN;
(5) Wajib mengunduh aplikasi pedulilindungi di perangkat komunikasi seluler
(handpho ne I smar tpho ne);
(6) Wajib melakukan pemindaian QR Code pedulilindungi saat masuk dan keluar
kampus STIE YKPN.
b. Prosedur pendaftaran:
(l) Mahasiswa yang berminat mengikuti uji coba kuliah hybrid melakukan pendaftaran
melalui https://bit.ly/daftar-uj i-hybrid.
(2) Nama-nama mahasiswa yang dinyatakan dapat mengikuti kuliah hybrid akan
diumumkan pada hari Jumat, tanggal 25 November 2021 melalui web
www.stieykpn.ac.id.

6.

Mahasiswa yang mengikuti kuliah hybrid wajib menegakkan protokol kesehatan sebagai
berikut:
a. Mahasiswa yang memiliki gejala batuk, demam dan gangguan pernafasan, dilarang
hadir di kampus dan diperbolehkan belajar dari rumah secara online.
b. Wajib melakukan pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki area kampus STIE
YKPN. Apabila suhu tubuh <37,5"C, maka diizinkan untuk memasuki lingkungan

diperkenankan untuk memasuki
kampus. Apabila suhu badan >37,soc, maka tidak
diri di pusat layanan kesehatan
lingkungan kampus dan wajib segera memeriksakan
atau rumah sakit.
kesehatan yang sudah diterapkan
c. wajib menggunakan masker dengan standar
baik dan benar, serta mengganti masker secara berkala.
d.

p"n'.rintut ,z""uru
Wajibme|akukanphysicatdistancingl-2meter.denganindividuterdekat,
membuat kerumunan dan berinteraksi
terutama saat melakufu,i p"r.ukupan. Hiniari
dengan jarak terlalu dekat.

e.

Wajibmencucitanganmenggunakansabunataumenggunakanhgndsanitizer
memasuki

Mencuci tangan terutama dilakukan setelah bersin' akan
kampus'
lingkungan kampus, dan saat meninggalkan lingkungan
kontak fisik dalam setiap
Sebisa mungkin menghindari labat tangan dan
u-ntuk.selalu menjaga kebersihan
kegiatan. Apabila tiOutiAuput dihindari, putiikun
sqnitizer sebelum dan setelah
dengan mencuci tangan atau menggunukun hand
berjabat tangan atau melakukan kontak fisik'
tutu, hidung, dan mulut. Apabila terpaksa menyentuh
o
D' Menghindari -.ny"niur,
dan sesudahnya'
mata, hidung, dan mulut harus mencuci tangan sebelum.
batu-k. Saat batuk dan bersin, menutup mulut
h. wajib menerapkan etika bersin dan
membuang tisu ke tempat sampah
dan hidung dengan lengan atau tisu, dan segera
serta mencuci tangan setelahnYa'
Secara berkala.

7.

untuk diselenggarakan secara
Perkuliahan Semester II, T.A. 202|12022 direncanakan
seperti penyelenggaraan uji coba
hybrid(luring dan daring) dengan ketentuan yang sama
memperhatikan ketentuan pemerintah'
perkuliahan hybrid.Pelaksanaannya kemudian akan
evaluasi uji coba kelas hybrid' Kepastian
perkembangan penyebaran kasus bovid-19 serta
ketentuan teknisnya akan ditetapkan
penyelenggu*un tutiut', hybrid semester ll beserta
lemudia melalui Surat Keputusan Ketua STIE YKPN'

dan dilaksanakan secara seksama'
Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi pedoman

November 2021
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SATUAN TUGAS PENANGANAN COVD-l9
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YKPN

rq

w

$IaAgco$!.ft

SURAT PERSETUJUAN ORANG TUA MAHASISWA STIE YKPN
MENGIKUTI PEMBELAJARAN LURING DI STIE YKPN YOGYAKARTA
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama:

Alamat:
Nomor kontak:
Selaku orang tua/wali dari mahasiswa STIE YKPN:
Nama:

NIM:
Program Studi:

Alamat:
Nomor kontak:
Menyatakan degan sesungguhnya bahwa:
Memberikan persetujuan kepada anak kami untuk mengikuti pembelajaran langsung/luring
di kampus STIE YKPN YogYakarta.
2. Bersedia membimbing dan mengawasi anak kami sebagai mahasiswa tersebut diatas untuk
mentaati dan mematuhi Protokol Kesehatan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar

i.

3.

dan aktivitas dikampus STIE YKPN Yogyakarta.
Bersedia mematuhi dan mengikuti Peraturan serta Standar Protokol Kesehatan yang telah

ditetapkan oleh STIE YKPN Yogyakarta.

terjadi pada masa pandemi COVID-I9 ini, dengan
selalu memaksimalkan upaya pencegahan penyebaran COVID- I 9.
Apabila terjadi penularan Covid-19 selama masa pendidikan pada anak kami, kami tidak
akan melakukan tuntutan secara hukum kepada STIE YKPN Yogyakarta.

4. Kami menyadari risiko yang mungkin
5.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sungguh sungguh tanpa ada tekanan dari pihak
mana pun.
Orang tua/wali mahasiswa
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Tanda tangan

& tama terang

