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PENGUMUNAN DAN UNDANGAN 
Nomor: 979//UN13.1.6./LL/2016 

Ditujukan kepada seluruh Mahasiswa Fakultas Teknik  
Universitas Pattimura 

 
Berdasarkan evaluasi terkait proses permentoran dan persiapan kuliah daring (e-

learning) yang dijadwalkan akan dimulai terhitung Senin, 17 Agustus 2020, maka 

dengan ini dimohon perhatian Saudara-saudara terhadap hal-hal sebagai berikut:  

1. Dimohon kesediaan Saudara-saudara untuk segera melakukan penawaran 

matakuliah/pengisian KRS pada OASIS, dengan memperhatikan:  

a. Beban sks yang harus diselesaikan pada semester Ganjil 2020/2021 yang kini 

diikuti dan yang masih berupa tunggakan dari semester Ganjil sebelumnya. 

b. Roadmap matakuliah, berkaitan dengan matakuliah yang hanya boleh 

ditawar jika telah lulus matakuliah prasayaratnya.  

c. Jadwal Kuliah tiap Program Studi, menghindari kemungkinan penawaran 

matakuliah yang “bertabrakan” dengan matakuliah lainnya. 

d. Jumlah total sks yang diizinkan mengacu pada IP Semester Genap 

2019/2020. 

e. Kemunginan menawar matakuliah nonprasyarat pada semester yang lebih 

tinggi sejauh dimungkinkan oleh IP Semester Genap 2019/2020 yang 

dicapai. 

sebagaimana telah disampaikan pada surat kami Nomor:: 

928//UN13.1.6./LL/2016, tertanggal 24 Juli 2020,  

2. Penawaran matakuliah/pengisian KRS secara online dimaksud agar dapat 

dilakukan selambat-lambatnya, Sabtu, 15 Agustus 2020, mengingat data 

dimaksud diperlukan untuk di-enrole pada sistem e-learning sehingga 

mahasiswa yang bersangkutan setelah memperoleh user account dapat 

mengikuti perkuliahan secara daring sesuai matakuliah yang ditawarkan. 

3. User account untuk dapat mengakses sistem e-leaning akan disampaikan via 

akun OASIS masing-masing, setelah proses penawaran matakuliah/pengisian 

KRS.  

4. Mahasiswa yang tidak melakukan penawaran matakuliah/pengisian KRS pada 

OASIS  dengan  demikian  tidak dapat mengakses perkulihaan melalui e-learning  
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dan dianggap sebagai mahasiswwa yang tidak aktif untuk semester Ganjil 

2020/2021.  

5. Bagi mahasiswa yang mengalami kendala dalam proses penawaran 

matakuliah/pengisian KRS, agar langsung menghubungi Ketua Program atau 

Ketua Jurusan masing-masing. 

6. Demi tertib administrasi akademik, kewajiban melakukan pengisian KRS juga 

berlaku bagi mahasiswa yang hanya menawarkan beban non-matakuliah seperti 

PKL, KKN, Proposal dan Skripsi.   

7. Sebagaimana telah diumumkan sebelum ini, kegiatan perkuliahan sesuai jadwal 

tersebut wajib diikuti oleh tiap mahasiswa sambil menyelesaikan proses 

pembayaran SPP/UKT sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh Pimpinan 

Universitas.  

Dengan ini kami mengundang pula saudara-saudara untuk mengikuti 

Launching Perkulihaan secara Daring/e-learing yang akan dilakukan pada: 

Jumat, 15 Agustus 2020, pukul 11.00 WIT melalui aplikasi ZOOM Meeting 

untuk mengikuti Arahan Dekan, mendapatkan penjelasan terkait Pedoman Pokok 

dan Tata Cara mengikuti Kuliah secara daring. ID dan password ZOOM Meeting 

dimaksud dapat diperoleh dengan mendatarkan nama dan NIM melalui Ketua 

Program Studi masing-masing. 

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, disampaikan terima kasih. 

 

Ambon, 12 Agustus 2020 

 
 

Tembusan Ytn: 

1.  Dekan (sebagai laporan) 

2.  Para Wakil Dekan 

3.  Para Ketua Jurusan 

4.  Para Ketua program Studi 

5.  Tim Pengelola LMS/OASIS.  

NB: Dimohon bantuan Ketua Program Studi dan Ketua Angkatan/Kelas untuk    

       meneruskan pengumuman/undangan  ini. 


