KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
http://www.its.ac.id

SURAT EDARAN
WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR : T/21879/IT2.I/TU.00.08/2020
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN NON AKADEMIK
Sesuai Surat Edaran Rektor Nomor T/21018/IT2/TU.00.08/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Tindakan
Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) maka kegiatan non akademik dalam hal ini kegiatan
kemahasiswaan yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar Kampus ITS harus dibatalkan/ditunda.
Walaupun demikian untuk memfasilitasi agar kegiatan kemahasiswaan tetap bisa berkesinambungan sebagaimana
kegiatan akademik maka mohon diinformasikan kepada unit ormawa di lingkungan saudara agar:
1. Untuk kegiatan koordinasi antar pengurus, panitia dan anggota ormawa masih bisa dilakukan secara
online menggunakan fasilitas media social yang ada.
2. Beberapa kegiatan ekstrakurikuler tertentu yang membutuhkan latihan secara rutin bisa dilakukan secara
online baik serempak maupun tidak serempak. Sebagai contoh, UKM karate: Pelatih bisa memvideokan
panduan Gerakan karate dan diupload di kanal media social untuk selanjutnya diikuti dan ditirukan oleh
peserta di tempat masing-masing.
3. Kegiatan magang Industri yang sedang berjalan atau ditunda sementara, atau yang sdh diterima belum
bisa berangkat karena adanya force major (wabah covid 19) akan tetap diakui nilai SKEMnya untuk
semester ini.
4. Kegiatan training atau pelatihan-pelatihan kemahasiswaan, bila memungkinkan bisa tetap dilakukan
secara online, dan tetap akan mendapatkan pengakuan SKEM penuh.
5. Mahasiswa masih bisa berpartisipasi pada ajang kompetisi baik nasional ataupun internasional yang
memungkinkan dilakukan secara online, dan bila mendapatkan medali akan tetap mendapatkan reward
serta pengakuan SKEM secara penuh dengan mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh Direktorat
Kemahasiswaan ITS.
6. Keterlibatan mahasiswa dalam program Charity yang diadakan oleh ITS dalam rangka pencegahan
penyebaran Covid 19 akan diakui sebagai komponen SKEM bidang pengabdian kepada masyarakat.
Surat Edaran ini dibuat untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Semoga
Allah SWT melindungi dan melimpahkan karuniaNya kepada kita agar terhindar dari wabah Covid-19 ini.

23 Maret 2020
Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan,

Prof. Dr. Ir. Adi Soeprijanto, MT
NIP. 19640405 199002 1 001

