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Sehubungan dengan edaran Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam antisipasi penyebaran 
COVID – 19 berdasarkan Surat Edaran Rektor maka Program Studi Teknik Industri Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta menyikapi Surat Edaran tersebut sebagai suatu hal yang harus dilaksanakan untuk 
kebaikan bersama. 
 
Belajar dari Rumah dengan teknologi Online Learning bukan merupakan suatu kegiatan yang kontra 
produktif apabila dilakukan dengan penuh tanggung jawab dari kedua belah pihak dan Capaian 
Pembelajaran Mata Kuliah dapat tercapai. Oleh karena itu menyikapi kebijakan Belajar dari Rumah 
dengan difasilitasi dengan teknologi Online Learning, Program Studi Teknik Industri Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta menghimbau agar mahasiswa dapat secara bertanggung jawab menjalankankannya 
dengan sebaik – baiknya. 
 
Kami berkeyakinan bahwa setelah kita semua bisa melewati hal ini maka kita menjadi pribadi yang 
lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab. 
 
Era disrupsi teknologi yang selama ini menjadi wacana di institusi pendidikan, saat ini sudah ada di 
depan mata kita, dengan adanya kondisi yang “memaksa” kita untuk menjalankannya. Dan saya yakin 
nantinya akan muncul paradigma kerja dan belajar yang baru. 
 
Untuk mahasiswa kelompok – kelompok studi yang ada terima kasih sudah memikirkan bagaimana 
melanjutkan kegiatan pada kondisi ini. Untuk Pengelola Laboratorium Ritel, inilah makna demand 

disruption yang sesungguhnya. Untuk Pengelola IAESTE yang sudah terbiasa bekerja dengan berbagai 
pihak dari berbagai negara, kita menjadi paham bahwa dunia adalah satu mata rantai yang tidak bisa 
dipisahkan. Bagi para asisten mata kuliah dan laboratorium mari saatnya bekerja tanpa batas ruang 
dan berkolaborasi tanpa harus bertemu. Untuk panitia Selis Marketing Research Competition (SMRC), 
terima kasih sudah mempersiapkan kegiatan tersebut dan opsi penundaan bukanlah sesuatu yang bisa 
mematahkan semangat kita dalam berkarya. 
 
Untuk mahasiswa Program Studi Teknik Industri semuanya, mari kita buktikan bahwa kita adalah 
mahkluk yang dewasa dan bertanggung jawab dengan menjalankan kegiatan akademik pada masa ini 
dengan sungguh – sungguh. 
 
 
Kebijakan Program Studi Teknik Industri terkait Perkuliahan, Praktikum, Kerja Praktek, 
Tugas Akhir, KKN, SPAMA, Bimbingan Akademik, PPTA adalah sebagai berikut: 
 
1) Perkuliahan 

 

a) UTS dan UAS akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan situs kuliah 
(http://kuliah.uajy.ac.id) atau bisa menggunakan platform yang lainnya seperti Microsoft 
Team dan Zoom. 

b)  Kuliah dilaksanakan secara online dengan menggunakan situs kuliah (http://kuliah.uajy.ac.id) 
atau bisa menggunakan platform yang lainnya seperti Microsoft Team dan Zoom. 

c) Untuk masing – masing pertemuan pada kuliah secara online akan mencakup: 
a.  Materi 

http://kuliah.uajy.ac.id/
http://kuliah.uajy.ac.id/


b. Interaksi (bisa dengan menggunakan fitur Chat ataupun Forum pada 
http://kuliah.uajy.ac.id) atau bisa dengan menggunakan Microsoft Team dan Zoom. 

c. Evaluasi (misalnya Quiz) 
d. Tugas (jika diperlukan). 

d) Mahasiswa silakan sesuai dengan jadwal mata kuliahnya mengakses materi dan mengikuti 
perkuliahan secara online. 

 
2) Praktikum 

 
a) Untuk mata kuliah PST 1 sebagai berikut: 

a. Karena Capaian Pembelajaran Mata Kuliah PST 1 salah satunya adalah mahasiswa mampu 
membuat produk hasil rancangannya, maka kebijakan untuk mata kuliah PST 1 adalah: 

(1) Komponen penilaian PSTI 1 adalah komponen perancangan (materi sampai 
dengan UTS), sehingga nilai mata kuliah PST 1 dihitung sampai dengan sebelum UTS. 
(2) Sedangkan untuk pembuatan produk PST 1 akan dilakukan bersamaan dengan 
mata kuliah PST 2 pada Semester Gasal 2020/2021. Untuk hal ini praktikum PST 1 
setelah UTS ditiadakan, karena akan dilaksanakan bersamaan dengan PST 2. Oleh 
karena itu untuk Semester Gasal 2020/2021 anggota kelompok PST 1 = PST 2. 
 

b) Untuk mata kuliah Analisis dan Perancangan Kerja: 

a. Ada produk yang harus di-disassembly dirancang stasiun kerja dan dibuat peta kerjanya. 
Untuk jenis produknya akan diumumkan di situs kuliah. 

b. Kegiatan ini dikerjakan secara individu dan dokumentasi dalam bentuk video kemudian 
c.  mahasiswa melakukan upload pada one drive, google drive, ataupun cloud yang lainnya 

dan kemudian link nya di share di situs kuliah. 
 

c) Untuk mata kuliah PST 3 

a. Aktivitas diskusi mengenai PSTI 3 silakan masing – masing group membuat Microsoft 
Team, dan bukti diskusi diupload disitus kuliah. 
 

d) Untuk mata kuliah ERP 

a. Materi setelah UTS tentang Praktikum SAP tetap dilaksanan secara online. Mahasiswa bisa 
b. Mengakses software SAP dari tempat masin-gmasing. 
c. Asisten akan memandu jalannya praktikum dan ujian SAP akan dilaksanakan secara 

online. 
3) Kerja Praktek (KP) 

a. Ujian KP 
a. Proses penyerahan CD Laporan (KP) ke Perpustakaan dihapuskan, sebagai gantinya 

silakan mahasiswa menggungah laporan dan dokumentasi KP di one drive, google 
drive atau cloud lainnya dan mengcopykan link tersebut pada form berikut ini: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WQqHiQgU7kCnKiLHAgrHR8
abuNkjT5lMmZXSPTvO5NlURFZNN0NMRFNXUjlIM1VPVDc1TkxXRURaRS4u 

b. Form nilai ujian KP ditandatangani oleh mahasiswa, discan oleh mahasiswa kemudian 
dikirimkan softcopy-nya ke dosen pembimbing KP masing – masing. 

c.  Untuk melakukan pendaftaran ujian KP silakan mahasiswa mengisi form berikut ini: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WQqHiQgU7kCnKiLHAgrHR4r60ItJZ 
MWGJtcjUaVUQjc4NEQ3T1JOQjUyVU0xUU1ISk1CMTJONi4u 

d.  Untuk pelaksanaan ujian KP dilakukan secara online interaktif dengan menggunakan Platform 
Microsoft Team sebagai berikut: 
(1) Koordinator KP akan membuat Microsoft Team untuk menginvite Dosen Pembimbing KP  

dan Mahasiswa KP yang akan Ujian KP berikut jadwal ujian KP 
(2) Jadwal ujian KP diumumkan lewat mlist @uajy.ac.id 

http://kuliah.uajy.ac.id/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WQqHiQgU7kCnKiLHAgrHR4r60ItJZ


(3)  Mahasiswa yang ingin mengikuti presentasi KP dan memberitahukan ke Koordinator KP 
(kristanto.agung@uajy.ac.id), sehingga email mahasiswa akan ditambahkan pada 
Microsoft Team sehingga pada waktu yang ditentukan dapat bergabung untuk mengikuti 
presentasi ujian KP 

(4) Bukti keikutsertaan presentasi ujian KP dapat dilihat dari record pada Microsoft Team. 
 

4) Pendadaran 

1. Pendaftaran Ujian Pendadaran 
a. Pendaftaran ujian pendadaran dilakukan dengan menggunakan 

https://fti.uajy.ac.id/sipeta 
b.  Mahasiswa harus menyiapkan dokumen yang harus diupload dan jangan lupa 

melampirkan hasil turnitin. Untuk mahasiswa kelas internasional Skor English Proficiency 
Test disertakan dalam 1 file yang sama dengan hasil Turnitin. 

c.  Pengecekan turnitin dilakukan oleh dosen pembimbing atau prodi 
(ririn.astanti@uajy.ac.id), tidak perlu ke perpustakaan. 

d.  Berkas – berkas pendadaran seperti ijazah dll bisa disatukan dan diupload pada file KTP. 
e. Formulir bebas lab akan menggunakan form elektronik 

 
2. Ujian Pendadaran 
a. Untuk pelaksanaan ujian Pendadaran dilakukan secara online interaktif dengan menggunakan 

Platform Microsoft Team sebagai berikut: 
a. Kaprodi akan membuat Microsoft Team untuk menginvite Dosen Pembimbing Skripsi, 
b. Dosen Penguji dan Mahasiswa yang akan Ujian Pendadaran berikut jadwal ujian 

Pendadarannya 
c. Pada saat yang ditentukan mahasiswa dapat upload file presentasi dan melakukan 

ujian pendadaran secara online 
b. Revisi dapat dilakukan secara online 
c. Untuk pengumpulan syarat yudisium akan diinformasikan kemudian 

 
5) SPAMA 

a. Verifikasi SPAMA dilakukan secara Online, mahasiswa silakan mengontak student staff 
b. Terkait dengan pelatihan yang diadakan oleh prodi: 

a. Bahasa Mandarin: dilakukan secara online mulai 23 Maret 2020 
b. Solidwork untuk angkatan 2017: dilakukan secara online mulai 23 Maret 2020 
c. Web Programming untuk angkatan 2017: pada pertengahan April 2020 
d. Untuk pelatihan academic writing dan conversation menunggu konfirmasi lebih lanjut 
e.  Sertifikat pelatihan akan diberikan dalam bentuk e-sertifikat 

 
6) Bimbingan Akademik 

a. Bimbingan akademik ke-2 dijadwalkan dengan tanggal 6-7 April 2020 dengan menggunakan 
aplikasi https://fti.uajy.ac.id/sibima dengan username: npm dan password: 12345 (silakan 
ganti ganti password setelahnya) 

b. Pada waktu bimbingan akademik, silakan mahasiswa menuliskan permasalahannya pada 
aplikasi sibima. 
 

7) KKN 

a. Mahasiswa yang mengambil KKN pada Semester Genap 2019/2020 silakan cek pengumuman 
LPPM UAJY. 
 

8) Mahasiswa PPTA 

a. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah PPTA, mahasiswa dapat mengontak langsung calon 
dosen pembimbing PPTA dengan melalui email dan  melakukan bimbingan secara online. 

https://fti.uajy.ac.id/sipeta
mailto:ririn.astanti@uajy.ac.id


9) Mahasiswa yang tidak berada di Yogyakarta silakan mengisi form pada https://lapordiri.uajy.ac.id 
dan mengisi 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9WQqHiQgU7kCnKiLHAgrHR8abuNkjT5lMm
ZXSPTvO5NlUMVNHOERZWENZMzZGN05OVUtBU0NHWDhSRC4u 
 
 
Demikian informasi ini kami sampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. 
 
 
Yogyakarta, 16 Maret 2020 
Ririn Diar Astanti, Dr.Eng 
Ketua Program Studi Teknik Industri 

https://lapordiri.uajy.ac.id/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9WQqHiQgU7kCnKiLHAgrHR8abuNkjT5lMmZXSPTvO5NlUMVNHOERZWENZMzZGN05OVUtBU0NHWDhSRC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9WQqHiQgU7kCnKiLHAgrHR8abuNkjT5lMmZXSPTvO5NlUMVNHOERZWENZMzZGN05OVUtBU0NHWDhSRC4u

