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Memperhatikan tingkat positive rate mingguan Covid -19 di Kabupaten Bekasi sebesar 23,04%, Jawa Barat 
20,28% dan Indonesia 10,12% yang berada jauh diatas batas aman yang ditetapkan WHO (5%), maka Institut 
Teknologi Sains Bandung (ITSB) memperpanjang masa pembelajaran dalam jaringan (daring) sampai dengan 
setelah Ujian Tengah Semester Genap TA 2021/2022 yaitu 9 Mei 2022. 
Beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian adalah: 

1. Seluruh Dosen diminta untuk menyiapkan materi perkuliahan daring hingga akhir Semester sesuai 
capaian pembelajaran mata kuliah yang telah ditetapkan; 

2. Mahasiswa diharapkan dapat mengikuti perkuliahan daring dengan baik dan konsisten; 
3. Dosen diharapkan memberikan tugas perkuliahan sesuai dengan materi yang harus disampaikan dan 

TIDAK menimbulkan beban berlebihan kepada Mahasiswa; 
4. Kegiatan praktikum dapat dialihkan menggunakan metode lain yang tidak memerlukan tatap muka 

langsung di kampus ITSB dan diupayakan tidak mengurangi capaian pembelajaran mata kuliah terkait, 
atau ditundah hingga setelah tanggal 9 Mei 2022; 

5. Pelayanan administrasi dan akademik seluruhnya dialihkan secara daring, pedoman teknis pelaksanaan 
pembelajaran maupun pelayanan administrasi secara daring akan dirumuskan dan ditetapkan oleh 
Direktorat Pendidikan dan Kemahasiswaan; 

6. Fakultas, Program Studi, dan Wali Akademik wajib memantau keadaan mahasiswa, dan melaporkan 
kepada Rektorat apabila ada mahasiswa yang sakit dengan gejala mirip COVID-19; 

7. Setiap dosen dan tenaga kependidikan wajib melaporkan kondisi kesehatannya kepada Rektorat, 
terutama apabila mengalami sakit dengan gejala mirip COVID-19; 

8. Seluruh kegiatan non-akademik maupun ekstra kurikuler yang berkaitan dengan pengumpulan mahasiswa 
ITSB, tidak diperkenankan diselenggarakan baik dilangsungkan di kampus ITSB maupun diluar kampus 
ITSB; kegiatan secara online diperbolehkan dan disarankan. 

9. Mahasiswa tidak diperkenankan memasuki lingkungan kampus ITSB; 
10. Kampus ITSB dibuka secara terbatas hanya untuk kegiatan administratif internal tanpa layanan bagi pihak 

eksternal, dan harus dengan seizin Rektor; 
11. Tetap memperhatikan arahan pada edaran-edaran sebelumnya. 

 
Pemberitahuan selanjutnya akan disampaikan dengan memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi. 
Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih. 

 

Bekasi, 16 Februari 2022 
Rektor,            
 

 

Prof. Dr. Ir. Ari Darmawan Pasek, M.Sc               
NIP. 195905071987021001   

 Tembusan: 
1. Yth, Para Wakil Rektor 
2. Yth, Para Dekan dan Wakil Dekan 
3. Yth, Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan 
4. Yth, Para Kaprodi/Sekprodi 
5. Yth. Seluruh Tenaga Kependidikan 
6. Arsip 
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