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Berkenaan dengan surat Ketua Senat Akademik No. T/18850/IT2.XI/TU.00.08/2021 tanggal 1
April 2021 perihal Prosedur Pembukaan Program Studi Baru, maka bersama ini kami ingin
mengklarifikasi dan menjelaskan beberapa hal terkait dengan pembukaan Program Studi baru
Teknik Pangan dan Teknik Lepas Pantai sebagai berikut:
1. Kami, pimpinan dalam mengelola ITS agar menjadi lebih baik dan terdepan, tentu saja
senantiasa taat azas mengikuti aturan yang berlaku, baik di ITS maupun yang lebih tinggi.
Terkait dengan pendirian Program Studi baru, kami tegaskan bahwa pertimbangan dari Senat
Akademik pasti akan kami perhatikan dalam perencanaan membuka sebuah Program Studi
baru.
2. Pencantuman kedua nama Program Studi baru (Teknik Pangan dan Teknik Lepas Pantai) pada
website ITS dimaksudkan sebagai pemberitahuan awal kepada stakeholder bahwa akan dibuka
Program Studi baru. Adapun pendaftaran mahasiswa baru belum dilakukan, dan baru akan
dilakukan setelah seluruh proses dan sistem administrasi telah diselesaikan, termasuk
pertimbangan dari Senat Akademik. Pendaftaran mahasiswa baru akan dibuka pada akhir Mei
atau awal Juni yang disesuaikan dengan jadwal dari LTMPT, di bawah skema jalur mandiri dan
prestasi (SKMP).
3. Sebagai bukti konsistensi kami atas peraturan pendirian Program Studi baru, kedua Program
Studi diatas tidak diikutkan dalam skema SNMPTN maupun SBMPTN, melainkan di SKM
dengan estimasi seluruh proses sudah akan selesai menjelang jadwal pelaksanaan SKM.
4. Kami sampaikan terimakasih dan apresiasi yang tinggi kepada Senat Akademik yang telah
bekerja dengan cepat, tuntas menyampaikan pertimbangan pendirian 2 Prodi tersebut diatas
pada tanggal 7 April 2021. Kecepatan dan ketepatan kerja serta sinergi akan sangat membantu
transformasi ITS menuju kampus berkelas dunia yang kita cita-citakan bersama.
Demikian klarifikasi dan penjelasan ini disampaikan. Semoga ke depan akan terjalin kerja sama yang
semakin baik.
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