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Sehubungan dengan dinamika perkembangan keilmuan dan kebutuhan tenaga ahli di berbagai
bidang, ITS telah merespons dengan baik melalui rencana pembukaan beberapa program studi
baru. Senat Akademik, sebagai organ ITS yang menetapkan kebijakan, memberikan
pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik, sangat mendukung rencana
pembukaan program studi tersebut dan menghargai langkah cepat yang diambil oleh pihak
manajemen ITS, khususnya Bidang I. Namun, Senat Akademik perlu mengingatkan kembali
terkait dengan prosedur pembukaan program studi.
Statuta ITS Pasal 47 telah mengamanatkan tugas dan wewenang Senat Akademik, salah
satunya adalah memberikan pertimbangan dan/atau rekomendasi kepada Rektor mengenai
pembukaan dan penutupan Fakultas dan/atau Sekolah, Departemen, dan Program Studi.
Prosedur pembukaan, perubahan nama, dan penutupan Program Studi telah diatur dalam
Peraturan Senat Akademik Nomor 3 tahun 2016. Secara teknis, Rektor juga telah menetapkan
Peraturan Rektor Nomor 13 tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan Nama, dan Penutupan
Program Studi di Lingkungan ITS. Pada dasarnya, dua peraturan di atas secara jelas
menyatakan bahwa program studi dapat beroperasi jika telah mendapatkan pertimbangan
positif dari Senat Akademik dan penetapan pendirian oleh Rektor.
Selama periode Januari sampai dengan Maret 2021, Senat Akademik telah menelaah dan
membahas 4 (empat) proposal pembukaan Program Studi Baru di ITS. Dari jumlah tersebut
kami dapati bahwa Program Studi Teknik S1 Lepas Pantai dan Program Studi S1 Teknik
Pangan sudah membuka seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SKM (Seleksi
Kemitraan dan Mandiri) sebelum proposal pembukaan program studi tersebut diterima oleh
Senat Akademik. Hal ini tidak selaras dengan peraturan-peraturan yang berlaku sebagaimana
disebutkan di atas.
Secara prinsip, kami tetap melakukan telaah dan pembahasan atas kedua program studi
tersebut dan akan menyampaikan hasilnya kepada Rektor. Namun, kami berharap agar
kejadian ini tidak terulang untuk masa yang akan datang.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.
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