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PENGUMUMAN PERKULIAHAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022  
T e n t a n g 

Tata Tertib Penyelenggaraan Perkuliahan Berbasis Daring di Politeknik STTT Bandung 
 

Sehubungan dengan dimulainya perkuliahan semester ganjil 2021/2022 pada tanggal 6 
September 2021, bersama ini kami sampaikan kepada Dosen dan Mahasiswa bahwa di masa 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), maka kegiatan belajar mengajar 

masih diselenggarakan berbasis daring (online), dengan menggunakan media pembelajaran 
LMS Ingenio STTT (Vcon) sebagai media untuk penyampaian materi pembelajaran. 

1. Semua mahasiswa yang telah terdaftar pada KRS wajib melaksanakan perkuliahan Daring 

untuk teori maupun praktik. 
2. Disiplin mengikuti perkuliahan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Akademik, 

Jurusan atau Ketua Program Studi dan atau Dosen. 
3. Selama proses pembelajaran daring , mahasiswa siap depan kamera (on cam) apabila 

dosen menginstruksikan dan mengikuti perkuliahan dengan baik. 

4. Wajib berpakaian rapi, sopan dan memperhatikan etika dan estetika ruangan pada saat 
virtual class.  

5. Mahasiswa dilarang  melakukan hal-hal berikut : 
a. Menggunakan profil atau nama akun dengan nama samaran. 
b. Menggunakan akun atau profil mahasiswa lain saat pengumpulan tugas. 

c. Menggunakan akun atau profil mahasiswa lain untuk mewakili proses Absensi atau 
perkuliahan  

d. Menggunakan akun atau profil  mahasiswa lain untuk mewakili ujian. 
e. Mengoperasikan fitur aplikasi apabila belum diinstruksikan oleh dosen. 
f. Melakukan aktifitas lain pada saat mengikuti perkuliahan seperti makan, minum, 

main game dan kegiatan lain selain pembelajaran. 
g. Membahas topik atau berkomentar yang mengandung unsur SARA (Suku, Agama, 

Ras dan Antar Golongan). 

h. Membuat Topik atau berkomentar yang mengandung hal-hal negatif. 
6. Apabila mahasiswa ingin bertanya kepada dosen, mahasiswa dapat menggunakan fitur 

raise hand atau pesan teks kepada dosen. Dan harus sopan, santun berbicara juga 
menghormati dosen. 

7. Menjaga kondisi perkuliahan tetap kondusif, responsif dan interaktif. 

8. Setiap Mahasiswa Wajib Mematuhi Tata Tertib Perkuliahan Daring. 

 
Bandung, 04 September 2021 

Politeknik STTT Bandung 

Pembantu Direktur 1 

  

 

 
R. Arief Dewanto 

 
Tembusan  : 

- Direktur 
- Pudir 2, dan 3 
- Para Kajur dan Ka. Prodi 

- Ka.subbag Akademik 
- Arsip 


