
 

 
 
 

Perihal: Petunjuk Teknis Pembelajaran Daring 
 
Kepada Yth. 
Bapak/Ibu Dosen Semester Genap 2019/2020 
Program Studi Hukum Program Sarjana 
Fakultas Hukum UII 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb., 
 Menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian Pendidikan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan 
Coronavirus Disease (Covid-2019) pada Satuan Pendidikan dan Surat Edaran Rektor UII No. Nomor: 
1048/Rek/10/SP/III/2020 tentang Mitigasi Penyebaran Covid-2019 serta mempertimbangkan perkembangan 
mutakhir terkait dengan penyebaran Coronavirus Disease (Covid-2019), maka dengan ini Program Sudi Hukum 
Program Sarjana bermaksud memberikan Petunjuk Teknis terkait dengan Proses Pembelajaran dengan Sistem 
Daring (Dalam Jaringan/Online). Adapun petunjuk teknis tersebut adalah: 
1. Proses pembelajaran daring (dalam jaringan/online) merupakan penggantian dari proses pembelajaran luring 

(luar jaringan/offline) selama waktu dari tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 15 April 2020, di mana 
merupakan bagian dari kegiatan mitigasi penyebaran Covid-2019 oleh UII; 

2. Untuk penyelenggaraan proses pembelajaran daring (dalam jaringan/Online), bapak ibu dosen dapat 
menggunakan platform daring berupa Google Classroom, Zoom, Skype atau sistem lain; 

3. Untuk kegiatan belajar dari dapat berupa upload materi, bentuk tugas, kuis, forum diskusi dan lainnya yang 
memungkinkan kegiatan belajar lebih interaktif dan komunikatif; 

4. Untuk daftar hadir mahasiswa akan digunakan daftar hadir pada saat proses pembelajaran luar jaringan 
(luring/offline), di mana akan distribusikan ke dosen oleh petugas; 

5. Untuk menetapkan kehadiran mahasiswa dalam proses pembelajaran dalam jaringan (daring/online), maka 
bapak ibu dosen dapat menetapkannya dengan bukti respon balik atas pemberian konten, tugas atau lainnya; 

6. Untuk bapak ibu dosen yang membutuhkan dibantu untuk penyiapan konten ajar (bahan ajar) seperti 
pembuatan video dan lain sebagainya, membuat akun google class room dan mendapatkan kesulitan dalam 
mengoperasikan daring (dalam jaringan/online), maka dapat difasilitasi dengan menghubungi petugas yang 
telah ditetapkan; 

7. Untuk matakuliah  yang tidak mungkin dijalankan dengan sistem dalam jaringan (daring/online), maka 
dipastikan harus memperketat protocol penyelenggaraan pembelajaran, semisal harus dilakukannya 
pengecekan suhu, penggunaan pembersihan tangan (sanitizer) baik sebelum masuk maupun sesudah masuk 
kelas, pembatasan kontak fisik, dan lainnya guna pencegahan penyebaran Covid-2019; 

8. Untuk pelaksanaan ujian tengah semester, bapak ibu dosen diharapkan dapat memberikan ujian dengan model 
take home exam. 

9. Untuk proses pembimbingan skripsi mahasiswa bapak ibu dosen diminta dapat memanfaatkan daring yang 
tersedia, seperti email atau WA. 

10. Untuk bapak ibu dosen yang akan menandatangani skripsi akan dikoordinasikan melalui bagian layanan 
terpadu FH UII. 

11. Untuk petugas yang telah ditetapkan dapat dihubungi melalui No WA 0812-2709-687 a.n. Heru Sudjanto, SE. 
 
Demikian Petunjuk Teknis ini disampaikan, semoga dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

Jazakumullah Khoirun Katsiron 
 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.           . 

Yogyakarta, 14 Maret 2020  
Ketua Program Studi, 

 
 

Dr. Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum. 
 


