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EDARAN 
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TENTANG 

 
PENGATURAN PERSYARATAN PESERTA UJI COBA PRAKTIKUM LURING 

DI LINGKUNGAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH) 
 

Menindaklanjuti rencana pelaksanaan uji coba praktikum luring di ITB, dan menyikapi 
perkembangan kasus pandemi Covid-19 di Jawa Barat dan Indonesia secara umum, SITH 
menetapkan pengaturan yang ketat dalam menentukan kriteria mahasiswa yang memenuhi 
persyaratan untuk mengikuti kegiatan uji coba praktikum luring di lingkungan SITH. 
Pengaturan ini meliputi gambaran umum kegiatan, persyaratan peserta, dan prosedur 
pendaftaran, dengan rincian sebagai berikut: 
 
1. Gambaran umum rencana pelaksanaan uji coba praktikum luring 

 
1.1.Kegiatan praktikum luring ini bersifat uji coba, dan keikutsertaan mahasiswa di dalam 

kegiatan ini bersifat suka rela. Keikutsertaan (atau tidak) mahasiswa di dalam kegiatan 
uji coba praktikum luring ini tidak berpengaruh terhadap kinerja akademik mahasiswa 
(IP/IPK) di Program Studi. 

1.2.Uji coba praktikum luring akan dilaksanakan oleh Program Studi Sarjana yang ada di 
SITH, dengan jadwal pelaksanaan tentatif sebagai berikut: 
a. Prodi S1 Biologi: 12-15 Juli 2021 di Labtek XI, ITB Kampus Ganesha 
b. Prodi S1 Mikrobiologi: 5-8 Juli 2021di Labtek XI, ITB Kampus Ganesha 
c. Prodi S1 Rekayasa Hayati: 5-8 Juli 2021 di Labtek IA, ITB Kampus Jatinangor 
d. Prodi S1 Rekayasa Pertanian: 9-13 Juli 2021 di Labtek IA, ITB Kampus Jatinangor 
e. Prodi S1 Rekayasa Kehutanan: 5-8 Juli 2021 di Labtek VA, ITB Kampus 

Jatinangor 
f. Prodi S1 Teknologi Pasca Panen: 14-16 Juli 2021 di Labtek IA, ITB Kampus 

Jatinangor 
1.3.Mempertimbangkan kapasitas Laboratorium Instruksional yang akan digunakan untuk 

kegiatan uji coba praktikum luring beserta penerapan protokol Covid19 yang berlaku, 
maka jumlah maksimum peserta yang dapat ditampung adalah sebanyak 24 orang untuk 
tiap program studi, baik di ITB Kampus Ganesha maupun Kampus Jatinangor. 

1.4.Dengan pertimbangan efisiensi alokasi sumber daya yang digunakan di dalam 
pelaksanaan kegiatan uji coba praktikum luring, ditentukan jumlah peserta minimum 
yang disesuaikan untuk masing-masing program studi. Apabila jumlah peserta di 
program studi yang dimaksud kurang dari jumlah minimum tersebut, maka kegiatan uji 
coba praktikum luring untuk prodi yang dimaksud akan dijadwalkan ulang di waktu 
yang belum ditentukan.  
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2. Persyaratan peserta kegiatan uji coba praktikum luring 
 

2.1.Mahasiswa yang diperkenankan untuk mengikuti kegiatan uji coba praktikum luring 
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Berdomisili di Kawasan Bandung Raya (Kota Bandung, Kabupaten Bandung, 
Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi) untuk kegiatan di ITB Kampus 
Ganesha; 

b. Berdomisili di wilayah Jatinangor dan sekitarnya, serta Kawasan Bandung Raya 
untuk kegiatan di ITB Kampus Jatinangor; 

c. Tinggal bersama orang tua/wali ; 
d. Apabila jarak tempuh dari tempat tinggal ke lokasi kampus ITB membutuhkan akses 

transportasi kendaraan, maka mahasiswa harus menggunakan kendaraan pribadi 
untuk tiba di lokasi kampus. Penggunaan transportasi publik berisiko meningkatkan 
kontak dengan orang lain selama perjalanan. 

e. Tidak mengidap satu atau lebih penyakit berikut: hipertensi, diabetes, jantung 
koroner, penyakit paru, gangguan fungsi hati, gangguan ginjal, kanker, asma 
(menengah dan berat), serta yang sedang menjalani kemoterapi atau sedang 
menggunakan obat immunosupresan yang menekan daya tahan tubuh. 

 
3. Prosedur pendaftaran peserta kegiatan uji coba praktikum luring 
3.1.Mahasiswa mengisi form pendaftaran keikutsertaan kegiatan uji coba praktikum luring 

melalui tautan http://bit.ly/PendaftaranPraktikumLuringSITH. 
3.2.Di dalam mengisi form pendaftaran, mahasiswa perlu mengunduh, mengisi, 

menandatangani, dan mengunggah (1) Form Pernyataan Kesediaan Mahasiswa dan (2) 
Consent Form untuk orang tua/wali ke tautan yang disediakan di butir 3.1. Form 
sebagaimana dimaksud dapat diunduh melalui tautan 
http://bit.ly/formKesediaanLuringSITH.  

3.3.Batas waktu pendaftaran keikutsertaan kegiatan uji coba praktikum luring adalah hari 
Selasa, 15 Juni 2021, pukul 16.00. 

3.4.Keputusan pelaksanaan kegiatan uji coba praktikum luring akan diberikan setelah 
diperoleh kepastian jumlah peserta yang mendaftar.  

3.5.Keputusan dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan uji coba praktikum ini, serta 
informasi teknis yang terkait dengan ini, akan dikoordinasikan dan dikomunikasikan 
oleh masing-masing Ketua Program Studi terkait.   

Di dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan uji coba praktikum luring ini, SITH akan 
selalu mencermati keadaan yang berkembang saat ini dan mempertimbangkan dinamika 
yang ada. Atas dasar hal tersebut, Surat Edaran ini dapat dievaluasi setiap saat, dengan 
memperhatikan kebijakan di tingkat ITB, kebijakan pemerintah, dan terutama 
perkembangan pandemi Covid19 lebih lanjut.  
 

Bandung, 11 Juni 2021 
Dekan, 

                                                                            ,  
       Endah Sulistyawati, S.Si., Ph.D. 
       NIP 196919111995122001 


