
Pengumuman Dispensasi 
Semester Ganjil TA. 2020/2021 

 
Dispensasi: 
Dspensasi hanya diberikan kepada mahasiswa yang benar benar belum mampu 
membayar sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. 
 
Jadwal Dispensasi: 
Dispensasi dilayani mulai tanggal 25 – 27 Agustus 2020, Jam 08.30 – 15.00 WIB 
 
Metode Dispensasi: 

1. Dispensasi secara tatap muka  
Dispensasi secara tatap muka di berlakukan bagi mahasiswa yang berada di 
DIY, Klaten, Kota dan Kabupaten Magelang, Purworejo, Kebumen, 
Temanggung 

2. Dispensasi secara online 
Dispensasi secara online di berlakukan bagi mahasiswa yang berada di luar 
DIY, Klaten, Kota dan Kabupaten Magelang, Purworejo, Kebumen, 
Temanggung 

 
Prosedur Dispensasi: 

1. Dispensasi secara tatap muka: 

a. Mahasiswa membuka di link: dispensasi.uty.ac.id   

b. Mengisi Formulir Dispensasi tersebut secara lengkap 

c. Mengeprint Formulir Dispensasi yang sudah terisi secara lengkap 

d. Melengkapi tandatangan mahasiswa, orangtua dan Cap RT setempat 

e. Melakukan dispensasi di kampus 1 UTY ruang D11, D12, D13, D14 

dengan membawa Formulir dispensasi yang sudah diisi dan ditanda 

tangani mahasiswa, orangtua dan cap RT secara lengkap dan dilampiri 

kartu mahasiswa. 

f. Melakukan pembayaran sesuai kesepakatan  

g. Apabila sudah melakukan pembayaran sesuai kesepakatan maka 

melakukan proses pengisian KRS semester ganjil TA. 2020/2021 pada 

tanggal  25 Agustus 2020  sampai 28 Agustus 2020 jam 13.00 WIB, tanpa 

ada pengurangan jumlah SKS sesuai ketentuan yang berlaku. 

2. Dispensasi secara online: 

a. Mahasiswa membuka di link: dispensasi.uty.ac.id   

b. Mengisi Formulir Dispensasi tersebut secara lengkap 

c. Mengeprint Formulir Dispensasi yang sudah terisi secara lengkap 

d. Melengkapi tandatangan mahasiswa, orangtua dan Cap RT setempat 

e. Mengupload formulir dispensasi yang sudah diisi dan ditanda tangani 

mahasiswa, orangtua dan cap RT secara lengkap dan dilampiri kartu 

mahasiswa melalui link: dispensasi.uty.ac.id   

f. Mahasiswa menunggu persetujuan atas dispensasi tersebut melalui  

email mahasiswa yang diisi di formulir dispensasi. 

g. Melakukan pembayaran sesuai surat persetujuan dispensasi 

h. Apabila sudah melakukan pembayaran sesuai surat persetujuan 

dispensasi maka melakukan proses pengisian KRS semester ganjil TA. 



2020/2021 adalah: 25 – 28 Agustus 2020 jam 13.00 WIB, tanpa ada 

pengurangan jumlah SKS sesuai ketentuan yang berlaku. 

 

Jadwal KRS bagi Mahasiswa yang Dispensasi: 

Mahasiswa yang mengajukan Dispensasi untuk KRS semester ganjil TA. 2020/2021 

pada tanggal: 25 Agustus 2020 sampai 28 Agustus 2020 jam 13.00 WIB, tanpa ada 

pengurangan jumlah SKS sesuai ketentuan yang berlaku.  



Universitas Teknologi Yogyakarta 
Protokol: 

KEWASPADAAN PENCEGAHAN CORONA VIRUS (COVID-19) TENTANG 
PROSEDUR DISPENSASI BAGI MAHASISWA UTY. 

 
 

1. Mahasiswa yang diperkenankan memasuki kampus adalah mahasiswa yang 

mengajukan dispensasi semester ganjil TA. 2020/2021, tidak diperkenankan mengajak 

teman atau mahasiswa lain yang tidak mengajukan dispensasi semester ganjil TA. 

2020/2021. 

2. Mahasiswa wajib mengikuti protokol kampus UTY 

3. Mahasiswa masuk lingkungan UTY menggunakan satu pintu yaitu pintu depan sisi 

Timur. 

4. Mahasiswa yang menggunakan sepeda motor keluar dari lingkungan UTY 

menggunakan satu pintu yaitu pintu samping sisi Timur. 

5. Mahasiswa Parkir di tempat parkir belakang sisi utara kampus. 

6. Mahasiswa wajib menggunakan masker saat memasuki dan selama berada di 

lingkungan UTY.  

7. Mahasiswa wajib melalui pengukuran suhu badan di pintu masuk dengan bantuan alat 

Thermogun, dilakukan terhadap:  

a. Pengendara Mobil (membuka jendela) 

b. Pengendara sepeda motor (membuka kaca helm) 

c. Pejalan kaki, dengan pemeriksaan langsung. 

- Apabila suhu badan ≤37,50c  maka diijinkan untuk memasuki lingkungan kampus. 
- Apabila suhu badan >37,50c  maka harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut di 

Poliklinik. 
8. Sebelum memasuki komplek gedung dilingkungan UTY, mahasiswa wajib mencuci 

tangan dengan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer di tempat yang telah 

disediakan serta di harapkan sering mencuci tangan/menggunakan hand sanitizer. 

9. Bagi mahasiswa yang menunggu antrian untuk dispensasi, dipersilahkan menunggu di 

hall dengan tetap menjaga jarak.  

10. Mahasiswa wajib mencuci tangan menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki 

ruang pelayanan dispensasi. 

11. Mahasiswa tidak diperkenankan berjabat tangan  

12. Mahasiswa tidak diperbolehkan meminjam peralatan tulis. 

13. Mahasiswa dalam melaksanakan dispensasi wajib menggunakan masker, wajib 

menjaga jarak. 

 

 

Bagi mahasiswa yang tidak mengikuti protokol tersebut maka 

dispensasi tidak akan disetujui 

 


