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Batasan 

 Pendidikan Tinggi adalah jenjang 
pendidikan setelah pendidikan 
menengah yang mencakup program 
diploma, program sarjana, program 
magister, program doktor, dan 
program profesi, serta program 
spesialis, yang diselenggarakan oleh 
perguruan tinggi berdasarkan 
kebudayaan bangsa Indonesia 

 

 

PENDIDIKAN 

TINGGI 

Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang 
menyelenggarakan pendidikan tinggi 



PERGURUAN TINGGI 
• Perguruan Tinggi (PT) pada dasarnya 

adalah lembaga yang memiliki 
fungsi sebagai agen perubahan 
dalam masyarakat. 

 

• Lulusan PT di era globalisasi di 
tuntut menguasai soft skill dan hard 
skill sama baiknya. Hard skill atau 
keterampilan teknis, harus diikuti 
oleh keterampilan mengelola diri 
dan orang lain (soft skills). 
Pendidikan soft skills bertumpu 
pada pembinaan mentalitas agar 
lulusan dapat menyesuaikan diri 
dengan realitas kehidupan. 
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Ekstra dan ko -kurikuler 
Menghasilkan a well rounded graduates 

Keterlibatan mahasiswa dan kehidupan kampus dipandang 
penting karena mendukung pengembangan: 

• Kemampuan berpikir kritis 

• Kemampuan menyelesaikan masalah 

• Kemampuan bekerja dalam tim, dan 

• Kemampuan berkomunikasi secara efektif 

Martha Nussbaum, an American 
philosopher,  
“Education is not just about the 
passive assimilation of facts and 
cultural traditions, but about 
challenging the mind to become active, 
competent, and thoughtfully critical in 
a complex world…” 



Pengertian Kurikulum (Pendidikan Tinggi) 
UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 35) 

Fungsi kurikulum 
sebagai pedoman yang 
menghasilkan sistem 
pengajaran dan 
pembelajaran. 

http://www.focus-education.co.uk/wp-
content/uploads/2015/09/Learning-Challenge-Curriculum.png 

① Merupakan seperangkat rencana dan pengaturan 
mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara 
yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 
kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 
Pendidikan Tinggi.  

② Dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi 
dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup 
pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak 
mulia, dan keterampilan.  

③ Dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, 
kokurikuler, dan ekstrakurikuler.  

-perlu dievaluasi agar relevansi dan kualitas akademik dapat dijaga. 
- 



KURIKULUM DAN MUATANNYA 

Muatan kurikulum: adalah 
sejumlah mata kuliah yang tersusun 
dalam kurikulum.  
Mata kuliah: merupakan wadah 
atau bungkus sejumlah bahan kajian 
yang terkait dengan kompetensi 
lulusan yang akan dicapai.  
Kurikulum program studi: memuat 
sejumlah mata kuliah umum dan 
sejumlah mata kuliah keahlian 
untuk mengembangkan kompetensi 
lulusan dalam program pendidikan 
vokasi, akademik. 

 
 
 
 
 
 



 Kurikulum Program Studi atau Kurikulum Operasional 

merupakan  susunan/sebaran matakuliah per semester 

• Contoh: 
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KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA 
Peraturan Presiden No. 8/2012 



Lingkup Pembelajaran dan Kemahasiswaan 

Pembinaan 
Kemahasiswaan 

BSNP 

Incoming Students Graduates 

Akses 
Kurikulum 

SPMI-BAN PT 

Penjaminan Mutu 

Penyelarasan 

Output 

Standar 
Kompetensi 

Standar 
Kompetensi 
Kerja  

Sulit Mendapat Pekerjaan 

BNSP 
Outcome 

KKN
I 

Teaching Learning Process 

Cat: Perlu  dipahami (berdasarkan 
CP/KKNI) perbedaan pendidikan  
dan terutama proses untuk tingkat 
sarjana, magister dan doktor.  
 



  

1.  Jumlah sks beban belajar minimal :144 sks, termasuk  tugas akhir/skripsi 

 2. Komposisi dan bobot sks mata kuliah:  

     Mata kuliah umum  10-12 sks yang terdiri dari: 

     Mata kuliah Pendidikan Agama   (2 sks) 

     Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan  (2 sks) 

     Mata kuliah Bahasa Indonesia  (2 sks) 

     Mata kuliah Bahasa Bahasa Inggris /Toelf   (2 sks) 

     Mata Kuliah Pendidikan Pancasila   (2 sks) 

 Mata Kuliah Wajib Pilihan Universitas (2 sks) 

3. Mata kuliah keahlian minimal 134 sks. 

4. Skripsi/ tugas akhir/ karya seni/ bentuk lain yang setara, diberi 

bobot 6-8 sks dan merupakan bagian dari mata kuliah keahlian.  

5. Lama studi: minimal 4 tahun, sedangkan  lama studi maksimal 5-7 

tahun  dan /atau  yang diselaraskan dengan sistem penjaminan 

mutu internal yang diterapkan oleh masing-masing pengelola 

perguruan tinggi.  

6. Seorang peserta didik yang mempunyai kemampuan luar biasa 

dapat menyelesaikan studi Program Sarjana dalam waktu sekurang-

kurangnya 3,5 tahun. 
 

 

PROGRAM SARJANA 



  

1.  Jumlah sks beban belajar minimal :108 sks, termasuk  tugas akhir 

 2. Komposisi dan bobot sks mata kuliah:  

     Mata kuliah umum  10-12 sks yang terdiri dari: 

     Mata kuliah Pendidikan Agama   (2 sks) 

     Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan  (2 sks) 

     Mata kuliah Bahasa Indonesia  (2 sks) 

     Mata kuliah Bahasa Bahasa Inggris /Toelf   (2 sks) 

     Mata Kuliah Pendidiksn Pancasila   (2 sks) 

 Mata Kuliah Wajib Pilihan     (2 sks) 

3. Mata kuliah keahlian minimal 96 sks. 

4. Lama studi: minimal  3 tahun, sedangkan  lama studi maksimal 

diatur oleh masing-masing penyelenggara, yang diselaraskan 

dengan sistem penjaminan mutu internal yang diterapkan oleh 

masing-masing pengelola perguruan tinggi.  

5. Seorang peserta didik yang mempunyai kemampuan luar biasa 

dapat menyelesaikan studi Program Diploma 3 dalam waktu 

sekurang-kurangnya 2,5 tahun. 
 

 

PROGRAM  DIPLOMA  3 



 

Sistem Kredit Semester, disingkat SKS adalah 

suatu sistem penyelenggaraan pendidikan 

dengan memberikan keleluasaan kepada 

mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang 

diminati dan direncanakan sendiri untuk masa 

belajar selama satu semester;  

 

Dalam SKS bobot mata kuliah diukur dengan 

satuan kredit semester (sks) 



RINCIAN WAKTU 1 SKS KEGIATAN PEMBELAJARAN  

Pengertian  1 sk sdalam bentuk pembelajaran 

a Kuliah, Responsi Tutorial 

Tatap Muka Penugasan Terstruktur  Tugas Mandiri 

 50 menit/minggu/semester 60 menit/minggu/semester 60 menit/minggu/semester 

b Seminar  atau bentuk pembelajaran yang sejenis 

Tatap Muka              Kegiatan  Mandiri 

100 menit/minggu/semester 70 menit/minggu/semester 

c Praktikum, praktik studio, parktik bengkel, parktik lapangan, penelitian, pengabdian 
masyarakat dan/atau pembelajaran yang sejenis  170 (seratus tujuh puluh ) 
menit/minggu/semester 

1. Beban Belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester 
(sks) 

2. Satu sks setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan 
belajr/minggu/semester 

3. Setiap mata kuliah sedikitnya memiliki beban 1 sks 
4. Semester  merupakan  satuan waktu pembelajaran efektif 16 (enam belas) 

minggu 
 



KUISIONER EVALUASI  

     Setiap semester fakultas melakukan 

evaluasi pelaksanaan perkuliahan 

berkaitan dengan  proses belajar mengajar  

     (dosen dll)  : sebagian mahasiswa wajib  

mengisi  kuesioner 

 

 

      (mohon diisi oleh mahasiswa dengan jujur  

demi  terjaminnya  kualitas proses belajar)    
 



PENILAIAN KEMAMPUAN AKADEMIK 

 

• Kegiatan penilaian kemampuan akademik 
suatu mata kuliah terdiri dari : Sikap, tugas 
terstruktur, ujian tengah semester, ujian akhir 
semester. 

 

Nilai Akhir = 10 % SP + 30 % TS + 30 % UTS + 

30 % UAS  



Huruf Mutu Angka Mutu Golongan 

Kemampuan 

Nilai Angka 

A 4,0 Sangat Baik ≥ 80,00 

A- 3,7 Sangat baik 77.00-79.99 

B+ 3,5 
Antara Sangat 

Baik dan Baik 

 

74,00 – 76,99 

B 3,0 Baik 71.00-73,99 

B - 2,70 Baik 68,00- 70,99 

C+ 2,5 
Antara Baik dan 

Cukup 

 

68,00 – 70,99 

C 2,0 Cukup 64,00 – 67,99 

D 1,0 Kurang 46,00 – 55,99 

E 0 Gagal ≤  45,99 

PENILAIAN KEBERHASILAN  MATA 

KULIAH  



 PELAKSANAAN PERKULIAHAN 

 

 1. Jumlah pertemuan dalam satu semester adalah 16, 
yang terdiri dari 14 pertemuan perkuliahan, satu kali 
Ujian Tengah Semester   (UTS), dan satu kali Ujian 
Akhir Semester (UAS). 

 

 2. Mahasiswa dapat mengikuti UAS apabila     
mengikuti sekurang-kurangnya 80% dari jumlah 
pertemuan dalam semester yang bersangkutan. 

 

      

Mahasiswa HARUS rajin mengikuti kuliah 



IP Semester  

Sebelumnya 

Jumlah SKS mata 

kuliah yang dpt 

diambil 
> 3,00  24 sks 

2,50 – 2,99 22 sks 

2,00 -  2,49 20 sks 

≤ 2.00 18 sks 

Jumlah SKS mata kuliah yang dapat diambil 

berdasarkan IP Semester sebelumnya mulai 

semester 3 



APABILA TIDAK MEMENUHI  

EVALUASI KEBERHASILAN 

Mahasiswa dinyatakan tidak dapat 

melanjutkan studi  atau DO (drop out) 



PREDIKAT KELULUSAN 
1. Predikat kelulusan terdiri atas 3 tingkat yaitu memuaskan, 

sangat memuaskan dan cum laude, yang dinyatakan pada 

transkrip akademik. 
2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai dasar penentu predikat 
kelulusan adalah: 
•  IPK 2,75 – 3,00 : Memuaskan 
•  IPK 3,01 - 3,50 : Sangat Memuaskan 
•  IPK 3,51 - 4,00 : Dengan Pujian (Cum Laude)  

 

3. Predikat kelulusan dengan pujian (Cum Laude) ditentukan 

dengan memperhatikan masa studi maksimum, untuk 

program S-1 adalah  4 tahun, dan untuk alih program 

adalah (n + 0,25 ) tahun.  



Batas Waktu Studi 

 

• Masa Studi Program Diploma (D III) : 5 (lima) semester 
dan maksimun 10 (sepuluh) semester 

• Masa studi Program Sarjana dan D.IV:7 (tujuh) semester 
dan maksimum 14 (empat belas) semester; 

• Perhitungan masa studi tidak termasuk cuti akademik; 

• Masa studi mahasiswa pindahan dan mahasiswa aktif 
kembali ditetapkan menggunakan rumus  : 

  
   Beban Studi Keseluruhan – Jumlah sks yang diakui Prodi 

• Masa studi = -----------------------------------------------------------------------    
        x  1 semester 

12 

 
 



PEMBELAJARAN  

DI PERGURUAN TINGGI 



Prinsip Pembelajaran dalam SNPT   
(Pasal 11 Permenristekdikti No 44 Tahun 2015)  

• Interaksi Mahasiswa-Dosen  Capaian 
Pembelajaran 

•Praktek Mengajar yang Efektif 
Interaktif 

•Mendorong pola pikir komprehensif 

• Internalisasi keunggulan kearifan lokal-
internasional, pendekatan inter-multi 
disiplin 

Holistik, Integratif 

•Pembelajaran Kolaboratif 

•Diskusi 
Efektif, Saintifik 

•High Order Learning  

• Strategi pembelajaran 

•Pembelajaran reflektif dan integratif 

•Penalaran kuantitatif 

Berpusat pada 
mahasiswa 

•Kualitas Interaksi 

• Lingkungan yang mendukung 
Kontekstual, Tematik 

kaitan antara mata 
kuliah yang diberikan 
(proses pembelajaran 
dengan learning 
outcomes/CP). Dosen 
dan mahasiswa dapat 
menyesuaikan mata 
kuliah yang harus dan 
perlu diambil oleh 
mahasiswa.  
Agar para mahasiswa 
mengetahui betul 
bahwa yang akan 
membuat mahasiswa 
lulus terutama 
ditentukan oleh 
learning outcomes (CP) 
dan bukan oleh jumlah 
SKS 



PRINSIP PEMBELAJARAN DI PT 

(1) Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas 
sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, 
kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan 
berpusat pada mahasiswa.  

(2) Interaktif sebagaimana dimaksud menyatakan 
bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih 
dengan mengutamakan proses interaksi dua arah 
antara mahasiswa dan dosen.  

 



(3) Holistik sebagaimana dimaksud menyatakan bahwa 
proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola 
pikir yang komprehensif dan luas dengan 
menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal 
maupun nasional.  

(4) Integratif sebagaimana dimaksud menyatakan bahwa 
capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses 
pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi 
capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan 
dalam satu kesatuan program melalui pendekatan 
antardisiplin dan multidisiplin.  



(5)Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran 
lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang 
mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta 
lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, 
norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta 
menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. 

  

(6) Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran 
lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang 
disesuaikan dengan tuntutan kemampuan 
menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.  



(7) Tematik sebagaimana dimaksud menyatakan bahwa 
capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses 
pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik 
keilmuan program studi dan dikaitkan dengan 
permasalahan nyata melalui pendekatan 
transdisiplin.  

(8) Efektif sebagaimana dimaksud menyatakan bahwa 
capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil 
guna dengan mementingkan internalisasi materi 
secara baik dan benar dalam kurun waktu yang 
optimum.  

 

 



(9)Kolaboratif sebagaimana dimaksud menyatakan 
bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui 
proses pembelajaran bersama yang melibatkan 
interaksi antar individu pembelajar untuk 
menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan  

(10)Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa 
capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses 
pembelajaran yang mengutamakan pengembangan 
kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan 
mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian 
dalam mencari dan menemukan pengetahuan.  

 



KULIAH:  • Kuliah merupakan bentuk 
interaksi antara dosen, 

mahasiswa dan 
pengetahuan/ketrampilan 

• Pemahaman dan persepsi 
mengenai hubungan ketiga 

faktor tersebut sangat 
menentukan keberhasilan 
proses belajar. Namun hal 
yang perlu dicatat adalah 
bahwa kuliah bukan satu-

satunya sumber 
pengetahuan dan bukan 

satu-satunya kegiatan 
belajar. 

 



Some Misconception  

• Namun hal yang perlu dicatat adalah bahwa kuliah 
bukan satu-satunya sumber pengetahuan dan bukan 
satu-satunya kegiatan belajar. 

• Kuliah dan dosen dianggap merupakan sumber 
pengetahuan utama (dan bahkan satu-satunya) 
sehingga catatan kuliah merupakan jimat yang ampuh 
dan dosen merupakan dewa pengetahuan (tapi hanya 
karena menyembunyikan pengetahuan tersebut). 

• Akibatnya, mahasiswa kebanyakan mempunyai perilaku 
untuk hanya datang, duduk, dengar dan catat (D3C). 
Catatan kuliah dianggap sumber pengetahuan dan 
bahkan kalau perlu mahasiswa tidak usah datang ke 
kuliah tetapi memfotokopi saja catatan mahasiswa yang 
lain "mesin dengar kopi“. 



Seharusnya… 

• Mahasiswa dan dosen mempunyai kedudukan yang 
sama dalam akses terhadap pengetahuan. Dosen 
berbeda dengan mahasiswa karena wawasan dan 
pengalaman-pengalaman berharga yang dimilikinya 
yang berkaitan dengan pengetahuan tersebut. 
Wawasan dan pengalaman dosen diperoleh karena 
mereka telah mengalami proses belajar dan karena 
pergaulannya dengan para praktisi atau karena riset 
atau penelitian yang dilaksanakannya. Dengan 
demikian, kuliah harus diartikan sebagai forum untuk 
mengkonfirmasi pemahaman mahasiswa terhadap 
pengetahuan yang bebas tersebut. 



• Fakta yang tidak dapat dihindari 

adalah bahwa waktu kuliah (temu-

kelas) adalah sangat pendek dan 

terbatas. Di lain pihak, cakupan materi 

dan kedalaman pemahaman tidak 

dapat diberikan secara seketika dalam 

waktu yang pendek tersebut. 

Masalahnya adalah apakah yang harus 

dikerjakan dalam waktu yang sangat 

pendek dan terbatas tersebut. Kalau 

kuliah diisi dengan kegiatan yang 

sebenarnya mahasiswa dapat 

melakukan sendiri di luar jam temu 

kelas maka kelas tersebut sama sekali 

tidak mempunyai nilai tambah.  



Di dalam kelas tersebut tidak terjadi proses 
belajar yang sesungguhnya; yang 
sesungguhnya terjadi adalah pengalihan 
catatan dosen ke catatan kuliah mahasiswa 
melalui proses dengar kopi (proses yang jauh 
lebih primitif dibandingkan dengan fotokopi). 
Keefektifan temu kelas dalam menunjang 
proses belajar sangat  tergantung pada 
pemahaman dan konsepsi dosen dan 
mahasiswa terhadap arti temu kelas. 
Kesenjangan pengertian dapat menimbulkan 
frustrasi di kedua belah pihak. 



BENTUK PEMBELAJARAN 

• ceramah dan diskusi; 

• responsi dan tutorial; 

• tugas (tugas mandiri dan tugas kelompok); 

• seminar; dan 

• praktikum, praktik studio, praktik bengkel, 
atau praktik lapangan, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat 



PERTEMUAN DI KELAS 
• Proses belajar merupakan kegiatan yang 

terencana dan kuliah merupakan kegiatan untuk 
memperkuat (to reinforce) pemahaman 
mahasiswa terhadap materi pengetahuan 
sebagai hasil kegiatan belajar mandiri. 

• Bila pada awal temu kelas mahasiswa telah 
menyiapkan diri sebelumnya maka mahasiswa 
telah mempunyai pengetahuan awal yang cukup 
memadai. 

• Bila mahasiswa tidak menyiapkan diri dan masuk 
kelas dalam keadaan kosong pikirannya maka 
pemahaman akan menjadi terhambat atau 
bahkan tidak ada proses pemahaman sama sekali 
karena instruktur tidak lagi menjelaskan segala 
masalah secara rinci dan runtut. 

 



• Kesepakatan (commitment) antara dosen dan 

mahasiswa dalam bentuk rencana/program belajar 

dan RPS merupakan keharusan dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Dengan adanya  

kesepakatan tersebut sebenarnya tersirat bahwa 

dosen dan mahasiswa harus memegang buku materi 

dan acuan yang sama (paling tidak ada buku dan 

acuan lain yang selalu harus dibawa dan digunakan 

bersama di kelas). 

• Paling tidak temu kelas harus merupakan ajang 

konfirmasi pemahaman mahasiswa terhadap materi 

pengajaran yang sudah jelas sumbernya dengan 

pemahaman dan pengalaman dosen terhadap materi 

yang sama. 

 

 



KONSEPSI TENTANG DOSEN 

• Dalam proses belajar mengajar yang efektif, dosen 
semestinya harus dipandang sebagai seorang 
manajer kelas. Sumber pengetahuan utama adalah 
buku, perpustakaan, artikel dalam majalah, hasil 
penelitian, dan media cetak atau audio-visual 
lainnya (termasuk pengalaman dosen tentunya). 

• Dosen harus dipandang sebagai nara sumber 
(resource person) proses belajar. Dalam teknologi 
pendidikan, dikatakan bahwa dosen bertindak 
sebagai director, facilitator, motivator, dan 
evaluator proses belajar. 

 



KEMANDIRIAN DALAM BELAJAR 
• Kemandirian belajar adalah hasil suatu proses dan pengalaman 

belajar itu sendiri. Kalau proses belajar tidak memberi 

pengalaman bahwa belajar merupakan suatu kegiatan individual 

maka perilaku mandiri dalam belajar akan tetap merupakan 

impian. 

• Kemandirian belajar harus dimulai sejak pertama kali mahasiswa 

memasuki perguruan tinggi. Hal ini dimungkinkan kalau terdapat 

buku pegangan yang memadai yang dapat dijadikan pegangan 

bersama antara dosen dan mahasiswa. 

• Di samping itu, mahasiswa harus punya keyakinan bahwa dosen 

bukan sumber pengetahuan utama. Sumber pengetahuan utama 

tersedia di perpustakaan dan di media cetak atau audio-visual 

lainnya. Kemandirian merupakan sikap yang terbentuk akibat 

rancangan proses belajar yang cermat. Sikap/perilaku mandiri 

merupakan sikap yang sengaja dibentuk dan bukan sesuatu yang 

datang dengan sendirinya. 



PENASEHAT AKADEMIK  (PA) 

Fungsi :  

   Memberi pengarahan kepada mahasiswa 
dalam menyusun rencana dan beban studi 
serta memilih matakuliah yang akan diambil.  

Tujuan : 

1.Membantu mahasiswa dalam mengembangkan 
sikap dan cara belajar yang baik.  

2.Membantu mahasiswa dalam mengatasi 
kesulitan belajar yang dialami.  

 
 
 
 
 
 

 



BIMBINGAN AKADEMIK 
 

Secara online 

    Mahasiswa dapat berkonsultasi dengan      
Pembimbing Akademiknya secara online 
melalui E-mail, Whats App, SMS , atau 
menelepon langsung kepada dosen 
pembimbingnya. Dengan catatan telah 
melakukan kesepakatan terlebih dahulu dengan 
dosen pembimbing.  

Secara tatap muka /konseling langsung  
   Mahasiswa dapat berkonsultasi secara langsung dengan 

dosen pembimbingnya dengan kesepakatan antara 
dosen dan mahasiswa. Bimbingan tatap muka ini 
dilakukan di lingkungan Unas.  



Saran untuk Mahasiswa 

• Apabila ada kesulitan dalam akademik mohon 
dikonsultasikan dengan dosen PA 

• Apabila merasa belum mendapatkan solusi, 
mahasiswa dapat konsultasi dengan Ketua 
Program Studi 

• Mahasiswa dimohon untuk segera mencari solusi 
apabila tidak memenuhi persyaratan akademik 

• Selalu mengikuti kuliah dan belajar dengan tekun 









Indeks prestasi semester  

Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan disetiap 

semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS); 

; 

IPS digunakan untuk menentukan beban studi maksimum 
mahasiswa Program Diploma dan Mahasiswa Program Sarjana 
untuk semester berikutnya: 

a.  IPS < 2,00 beban studi maksimum    18 sks; 

 b. 2,00 ≤ IPS <2,49 beban studi maksimum  20 sks; 

 c. 2,50 ≤ IPS <2,99 beban studi maksimum  22 sks; 

 d.  IPS ≥ 3,00 beban studi maksimum   24 sks; 

 

Untuk Mahasiswa semester satu dan dua maksimum sks 
yang dapat diambil tidak boleh lebih dari 20 sks; 
 

 Mahasiswa yang mempunyai IPS 4,00 dengan beban minimal 18 
sks diberikan penghargaan oleh   Universitas, minimal berupa 
sertifikat. 
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IJAZAH ,TRANSKIP, SURAT 

KETERANGAN PENDAMPING 

IJAZAH (SKPI) 







SKPI (Surat Keterangan Pendamping 
Ijazah) 



SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah 
1. Aspek komponen Standar KKNI = Sikap dan Keterampilan Umum (sesuai 

level/jenjang d3/d4/s1/s2/s3) 
2. Capaian Pembelajaran Lulusan  (Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum 

dan Khusus) 
3. Kompetensi Penunjang Langsung (KPL)/Professional/penalaran dan 

Keilmuan (Training) 
4. Kompetensi Penunjang Pelengkap =Pengabdian masyarakat 
5. Kompetensi Penunjang Tambahan (KPT)/ Talenta (Prestasi di bidang minat 

dan bakat)/Soft Skill (Organizational Experience and Leadership) 
Contoh: 
• Kegiatan atau prestasi kemahasiswaan: 
1. Pengurus Himpunan Mahasiswa 
2. Prestasi kompetisi ilmiah/minat & bakat 
3. Seminar Nasional atau Internasional 
• Sertifikat Training: 
1. Character Building 
2. Bahasa Asing/TOEFL/IELTS 
3. Profesional (minimal 3 buah: Cisco, SQL, Computer Security) 
• Sertifikat Talenta: 
           Juara lomba tari/puisi tingkat provinsi/nasional/internasional dll. 



 


