Pelaksanaan Kegiatan Akademik
Semester Genap 2019-2020
Departemen Teknik Geofisika ITS
DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID 19

Mempertimbangkan :
(1)Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan No. T/21848/IT2.I/TU.00.08/2020
tanggal 23 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Perkuliahan Online.
(2) Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan No. T/21881/IT2.I/TU.00.08/2020
tanggal 23 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Praktikum.
(3) Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan No.T/22344/IT2.I/TU.00.08/2020
tanggal 27 Maret 2020 tentang Kegiatan Pembelajaran dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa
Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid 19
maka berikut adalah ketetapan yang diberlakukan terkait dengan pelaksanaan kegiatan akademik
mahasiswa di Departemen Teknik Geofisika selama masa pencegahan penyebaran COVID-19.

A. Pelaksanaan Perkuliahan, Praktikum dan Evaluasi

1. Dikarenakan adanya penundaan pelaksanaan UTBK 2020 dan adanya wabah COVID-19,
maka masa perkuliahan semester Genap tahun ajaran 2019/2020 diubah kembali menjadi
tanggal 3 Februari – 22 Mei 2020 (16 Minggu).
2. Kegiatan perkuliahan dan evaluasi dilaksanakan secara daring (synchronized dan
unsynchronized) menggunakan myITS Classroom, ShareITS dan platform publik lainnya.
3. Jadwal Evaluasi Tengah Semester DTG adalah pekan ke-8 (23-27 Maret 2020).
4. Jadwal Evaluasi Akhir Semester DTG adalah pekan ke-16 (18-22 Mei 2020).
5. Praktikum Mata Kuliah di lapangan dan di laboratorium ditiadakan hingga situasi terkait
Covid 19 sudah membaik, dosen pengampu dan asisten merancang kegiatan asesmen
praktikum secara daring.

B.Tugas Akhir/Skripsi (1)
1. Semua proses pelaksanaan tugas akhir mulai dari seminar, comprehensive, sidang akhir
tertutup dan proses pembimbingan dilaksanakan secara daring menggunakan Teams dan
Zoom (MyITS Classroom).
2. Proses pelaksanaan dan pembimbingan tugas akhir diatur oleh bidang akademik DTG.
3. Jadwal seminar proposal DTG adalah pekan ke-6 (9-13 Maret 2020).
4. Persiapan komprehensif oleh laboratorium adalah pekan ke-12 (20-24 April 2020).
5. Jadwal comprehensive test adalah pekan ke-13 (27 April – 1 Mei 2020).
6. Jadwal sidang akhir adalah pekan ke-22 (29 Juni – 3 Juli 2020).
7. Syarat sidang akhir adalah pemenuhan pembimbingan maksimal 12 kali (terhitung
akumulatif dengan pekan pembimbingan sebelum COVID 19) dan lulus bahasa asing
sesuai aturan ITS.
8. Jadwal yudisium departemen adalah satu minggu (27-31 Juli 2020) sebelum yudisium
fakultas dan ITS (5-7 Agustus 2020).

B.Tugas Akhir/Skripsi (2)

9. Departemen melakukan pendataan tugas akhir untuk melihat permasalahan tentang akuisisi data,
hardware, software atau fasilitas departemen yang dibutuhkan untuk tugas akhir.
10. Departemen menindaklanjuti pendataan permasalahan TA dengan mengacu kepada kebijakan ITS.
11. Departemen memberikan surat pernyataan dan pengawasan ketat bagi tugas akhir yang terpaksa
menggunakan fasilitas software dan hardware DTG berdasarkan kebijakan ITS.
12. Kepala Laboratorium akan mengatur shift penggunaan fasilitas departemen untuk tugas akhir
dengan pertimbangan terlampir dalam edaran ITS dan disetujui Kepala Departemen.
13. Surat pernyataan dan SOP tugas akhir dalam kondisi pencegahan penyebaran Covid 19 akan
ditautkan pada Web DTG.

C. Kerja Praktek, KKN dan Magang
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5.
6.
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Departemen akan melakukan pendataan semua kegiatan kerja praktek, magang dan KKN oleh mahasiswa DTG
yang sudah mendapat persetujuan perusahaan.
Departemen memfasilitasi surat keterangan penjadwalan ulang kepada pihak perusahaan jika dibutuhkan oleh
mahasiswa hingga situasi COVID 19 membaik.
Departemen akan mengatur kebijakan internal selanjutnya jika jadwal pengunduran Kerja Praktek, KKN dan
magang yang diajukan perusahaan harus dilaksanakan pada masa perkuliahan (dengan catatan apabila jadwal
yang telah ditetapkan perusahaan pada periode situasi COVID 19 belum membaik).
Presentasi hasil kerja praktek bagi mahasiswa yang mengambil FRS mata kuliah KP semester genap 2019/2020
ditiadakan. Format panduan laporan KP akan ditautkan melalui Web DTG.
Laporan Kerja Praktek adalah selambat-lambatnya pekan perkuliahan ke 14 (4-8 Mei 2020).
Mahasiswa kerja praktek wajib melampirkan laporan dan penilaian dari perusahaan. Akses pengiriman
lampiran kerja praktek secara soft file akan diumumkan lebih lanjut dan lampiran hardfile dapat diberikan saat
situasi COVID 19 membaik.
Penilaian internal pembimbing kerja praktek dilaksanakan pekan ke-15 (11-15 Mei 2020).

