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TENTANG  

 

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN DAN PENYELESAIAN TUGAS AKHIR 

MAHASISWA DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONO VIRUS DISEASE 

(COVID-19) 

 

 

Mempertimbangkan :  

 

(1) Surat Edaran Dirjen Dikti No. 262/E.E2/KM/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pembelajaran 

Selama Masa Darurat Pandemi COVID-19. 

(2) Surat Edaran Rektor No. T/21887/IT2/TU.00.08/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Upaya 

Peningkatan Tindakan Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Institut Teknologi 

Sepuluh Nopember. 

(3) 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. 

(4) 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. 

(5) Hasil rapat Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (Bidang 1) dengan Dekan pada tanggal 26 

Maret 2020. 

 

maka berikut adalah ketetapan yang diberlakukan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

dan penyelesaian tugas akhir mahasiswa di Institut Teknologi Sepuluh Nopember selama masa 

pencegahan penyebaran COVID-19. 

 

1. Pelaksanaan Pembelajaran secara Daring (Perkuliahan, Praktikum, ETS, EAS) 

a. Waktu 

- Pelaksanaan pembelajaran secara daring disesuaikan dengan jadwal yang sudah ada di 

myITS classroom. 

b. Pelaksanaan pembelajaran secara daring diberlakukan sampai akhir semester genap tahun ajaran 

2019/2020 sesuai Pelaksanaan Perkuliahan 

- Pelaksanaan perkuliahan secara daring dapat dilakukan secara sinkronus dan asinkronus 

mengacu pada konsideran poin (3) 

- Pelaksanaan perkuliahan secara daring menggunakan fasilitas yang telah disediakan ITS, 

seperti myITS classroom (classroom.its.ac.id), share ITS (share.its.ac.id), atau media lain 

sesuai konsideran poin (2) 

c. Pelaksanaan Evaluasi Tengah Semester (ETS) dan Evaluasi Akhir Semester (EAS) 

- ETS dan EAS dilaksanakan secara daring menggunakan fasilitas yang ada di ITS, seperti 

myITS classroom, share ITS, atau media lain. 

- Penjadwalan ETS dan EAS mata kuliah bersama diatur oleh Koordinator Perkuliahan 



Bersama dengan mempertimbangkan jadwal ETS dan EAS dari departemen. 

d. Pelaksanaan Praktikum Pengajaran 

- Pelaksanaan praktikum yang mendukung pembelajaran sesuai konsideran poin (4). 

 

2. Kegiatan Penelitian Mahasiswa Tugas Akhir (Skripsi, Thesis, Disertasi) 

a. Kegiatan penelitian mahasiswa tugas akhir yang dilakukan di lapangan untuk sementara 

dihentikan sampai penyebaran wabah COVID-19 telah mereda. Kegiatan penelitian di lapangan 

dapat diganti dengan jenis studi lainnya, misal studi literatur. Dalam hal terdapat penggantian 

tema, maka harus dengan persetujuan dosen pembimbing dan tanpa perlu adanya seminar 

proposal. 

b. Kegiatan penelitian mahasiswa tugas akhir yang memerlukan data survey dari perusahaan dapat 

digantikan dengan data sekunder lain yang relevan yang diperoleh dari literatur, ataupun melalui 

metoda pembangkitan data. 

c. Kegiatan penelitian mahasiswa tugas akhir yang memerlukan peralatan dan bahan eksperimen 

yang ada di laboratorium dapat digantikan dengan tema penelitian simulasi atau tugas penelitian 

lain yang relevan dengan persetujuan dosen pembimbing. 

d. Apabila kegiatan penelitian mahasiswa tugas akhir tidak bisa digantikan dengan tema penelitian 

lain seperti pada poin 2.c., atau dikarenakan mahasiswa harus mengakses software dari 

laboratorium, maka: 

- mahasiswa harus membuat surat pernyataan terkait kesediaan mencegah penyebaran 

COVID-19, 

- mahasiswa harus mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing, kepala laboratorium, 

dan kepala departemen, 

- Departemen harus mempersiapkan instrumen terkait pencegahan penyebaran wabah 

COVID-19, 

- Departemen harus melakukan pengawasan yang ketat tentang penerapan social distancing 

dan mengutamakan keselamatan serta kebersihan selama berada di dalam laboratorium, 

- Departemen harus menerapkan pembatasan waktu tinggal mahasiswa di dalam laboratorium 

dalam rangka pencegahan penyebaran wabah COVID-19. 

e. Dosen pembimbing mengarahkan tema penelitian mahasiswa tugas akhir pada penelitian yang 

relevan dengan upaya menahan laju penyebaran wabah COVID-19 sesuai konsideran poin (1). 

f. Dosen pembimbing diwajibkan memberikan arahan dan pengawasan kepada mahasiswa untuk 

memprioritaskan keselamatan diri dan lingkungannya dalam rangka mencegah penyebaran 

COVID-19.  

g. Mahasiswa diwajibkan memprioritaskan keselamatan diri dan lingkungannya dalam rangka 

mencegah penyebaran COVID-19. 

 

3. Seminar Proposal dan Ujian Tugas Akhir (Skripsi, Thesis, dan Disertasi) 

a. Pelaksanaan seminar proposal, ujian Tugas Akhir/Skripsi, Thesis, atau Disertasi dilakukan secara 

daring dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 dan mendukung kelancaran penyelesaian 

studi mahasiswa, serta kelancaran pelaporan studi mahasiswa ke PDDIKTI untuk mendapatkan 

Penomoran Ijazah Nasional (PIN). 

b. Waktu pelaksanaan seminar proposal dan ujian Tugas Akhir/Skripsi, Thesis, atau Disertasi pada 

jam dan hari kerja. 

c. Seminar dan ujian secara daring dilakukan menggunakan media zoom.us yang resmi disediakan 

oleh ITS. 

d. Seminar dan ujian secara daring harus dihadiri oleh mahasiswa, dosen pembimbing, dan dosen 

penguji yang ditunjuk. 

e. Ujian Terbuka Program Doktor tidak wajib dilakukan. Yudisium kelulusan program doktor 

dilakukan 3 (tiga) minggu setelah pelaksanaan Ujian Tertutup oleh Komite Pertimbangan 

Fakultas (KPF). 

 

 



4. Kerja Praktek, KKN, dan Magang 

a. Kegiatan Kerja Praktek atau Magang yang sudah mendapatkan persetujuan dari perusahaan harus 

dijadwalkan ulang dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. 

b. Pelaksanaan kegiatan KKN yang sudah dijadwalkan harus diundur sampai wabah COVID-19 

mereda. 

c. Mahasiswa yang sedang mencari tempat kerja praktek atau magang dapat dilayani secara 

online sampai wabah COVID-19 mereda. 

d. Mahasiswa yang terlibat sebagai relawan kegiatan pencegahan COVID-19 yang diadakan oleh 

ITS dapat diakui sebagai Kerja Praktek, KKN, atau Magang yang dibuktikan dengan surat 

keterangan dari koordinator kegiatan. 

 

5. Syarat Lulus Bahasa Asing 

Meninjau kembali Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan No. 

T/11527/IT2.I/TU.00.08/2020 poin (1) tentang ‘menjadikan syarat lulus Bahasa Asing sebagai syarat 

maju Tugas Akhir’ dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Syarat lulus Bahasa Asing (dalam hal ini TOEFL-like) sebagai syarat yudisium. 

b. ITS menyiapkan tes TOEFL-like secara daring melalui myITS classroom. Nilai tes TOEFL-like 

dapat digunakan sebagai syarat lulus Bahasa asing. 

c. Mahasiswa dapat mengikuti tes TOEFL-like secara daring gratis untuk satu kali tes, dan akan 

dikenakan biaya Rp. 50.000,- untuk tes berikutnya.  

 

6. Penjadwalan Ulang Kegiatan 

a. 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. 

b. Pengunduran jadwal ujian TA/Skripsi, Thesis, atau disertasi dapat dilakukan oleh departemen 

paling lama 1 (satu) bulan dari jadwal semula (sebelum jadwal yudisium). 

c. Pengunduran yudisium fakultas dan institut akan dilakukan paling lama 2 (dua) minggu dari 

jadwal semula (5 – 7 Agustus 2020). 

 
 
  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 Maret 2020 

Wakil Rektor Bidang Akademik dan 

Kemahasiswaan, 

Prof. Dr. Ir. Adi Soeprijanto, MT 

NIP. 19640405 199002 1 001 


