
 
 

 
 

No  : 125/K/AKD/IV/2021 

Lamp : 1 

Hal  : Pemberitahuan perkuliahan praktek secara langsung  

 

Kepada Yth : 

Bapak/Ibu/Wali 

Orangtua Mahasiswa AKRB 

Di tempat 

 

Dengan hormat, 

Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan 

aktivitas keseharian kita masing-masing. 

Dalam rangka menjaga standar mutu pembelajaran dan kualitas lulusan AKRB, maka 

akan dilaksanakan perkuliahan praktek secara langsung atau tatap muka dikarenakan pendidikan 

tinggi bidang vokasi (Program D3) memerlukan pemahaman peralatan dan penguasaan teknis 

lainnya. Berdasarkan maksud diatas kami Akademi Komunikasi Radya Binatama 

memberitahukan perkuliahan praktek secara langsung yang akan diselenggarakan setelah Ujian 

Tengah Semester (UTS). Untuk itu kami mohon dukungan para orang tua / wali mahasiswa 

dengan memberikan izin putra/i-nya untuk mengikuti perkuliahan praktek secara langsung atau 

tatap muka.  

Adapun teknis pelaksanaan Kuliah Praktek di AKRB akan dilangsungkan secara terbatas 

dan bergantian untuk menghindari kerumunan serta dilaksanakan dengan tetap memperhatikan 

protokol kesehatan yang ketat. 

Perkuliahan praktikum rencananya akan kami laksanakan mulai pada : 

Hari  : Senin 

Tanggal  : 7 Juni 2021 

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan 

terimakasih.  

 

Yogyakarta, 19 April 2021  

Kaprodi    

 

Fadeyanto Prabowo, S.Sos., M.A. 

NIK : 01.01.021 

 

 

 



 
 

 
 

 

KETENTUAN MENGIKUTI KEGIATAN KULIAH PRAKTEK DI AKRB 

Mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan kuliah praktek secara tatap muka di dalam kampus 

AKRB Yogyakarta, wajib : 

a. Mendapatkan izin dalam bentuk surat persetujuan dari orang tua/wali (format bisa 

download di website : www.akrb.ac.id atau portal mahasiswa). 

b. Menunjukkan salah satu dari surat keterangan test Genose, SWAB Antigen, atau 

SWAB PCR dengan hasil Negatif dari rumah sakit atau poli kesehatan (wajib bagi 

mahasiswa dari luar kota Yogyakarta maupun wilayahnya zona merah sesuai 

peraturan pemerintah).  

c. Kedua surat atau dokumen sebagaimana dimaksud pada poin a dan b discan/ difoto 

kemudian diupload via google form di alamat (alamat google form) dan selanjutnya 

surat diserahkan ke bagian akademik sebelum mahasiswa mengikuti kegiatan di 

dalam kampus AKRB. 

d. Bagi mahasiswa dari luar propinsi D.I. Yogyakarta yang akan datang ke kampus 

AKRB Yogyakarta diwajibkan melakukan perhitungan atau perkiraan jadwal 

keberangkatan agar sudah tiba di D.I. Yogyakarta selambat-lambatnya 14 hari 

sebelum melakukan aktifitas kegiatan akademik dan atau kegiatan di kampus AKRB 

Yogyakarta, dan sebelum mengikuti kegiatan di dalam kampus, mahasiswa 

melakukan karantina/isolasi mandiri selama 14 hari. 

e. Selalu menjaga protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah dengan menerapkan 5 

M di area Kampus AKRB yaitu :  

1. memakai masker,  

2. mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir,  

3. menjaga jarak,  

4. menjauhi kerumunan, serta  

5. membatasi mobilisasi dan interaksi 

 

http://www.akrb.ac.id/

