
AKADEMIK



Perbedaan
belajar di 
SMA dan
PT



Fakultas adalah salah satu unsur universitas
yang melaksanakan kegiatan, akademik,
jenjang Sarjana, Diploma dan Profesi dalam
satu rumpun ilmu tertentu yang dipimpin
oleh seorang Dekan

Program Studi adalah kesatuan kegiatan
pendidikan dan pembelajaran yang memiliki
kurikulum dan metode pembelajaran
tertentu dalam satu jenis pendidikan.

Mengenal 
Lebih Jauh 
Studi di 
Universitas 
Nasional



Mengenal
Lebih Jauh
Studi di 
Universitas
Nasional

• Ada 9 Fakultas di UNAS
1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

2) Fakultas Biologi

3) Fakultas Bahasa dan Sastra 

4) Fakultas Ekonomi

5) Fakultas Teknik dan Sains

6) Fakultas Hukum

7) Fakultas Pertanian

8) Fakultas Ilmu Kesehatan

9) Fakultas Teknologi Komunikasi dan
Informatika

+ Sekolah Pascasarjana – khusus untuk program 
studi pascasarjana



Mengenal
Program 
Studi

Program Studi ?

Unsur fakultas yang melaksanakan
kegiatan akademik

KENALI 
Apa
fakultasmu?
Apa program 
studimu ? 

• Ada 32 Progam
Studi di UNAS 



Kenali UNAS lebih banyak dari Web UNAS



Tujuan
Pendidikan
Tinggi

• KENAL LEBIH JAUH 

DENGAN 

PENDIDIKAN TINGGI



Tujuan
Pendidikan
Tinggi



Kurikulum

• Kurikulum adalah seperangkat rencana dan
pengaturan mengenai capaian pembelajaran
lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
program studi.

• UU no. 12 Tahun 2012, Pasal 35(4)

Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan
kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler

UNAS menerapkan kurikulum MBKM (Merdeka Belajar
Kampus Merdeka) yaitu Pengembangan Kurikulum KKNI
(Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) berbasis OBE
(Outcome Based Education)



Kurikulum



OBE =
Outcome-
Based 
Education

Outcome-Based Education (OBE) adalah
pendidikan yang berpusat pada outcome
bukan hanya materi yang harus diselesaikan,
tetapi mengukur hasil pembelajaran
(Outcome) dan OBE berpengaruh pada
keseluruhan proses pendidikan dari rancangan
kurikulum; perumusan tujuan dan capaian
pembelajaran; strategi pembelajaran;
rancangan metode pembelajaran; prosedur
penilaian; dan lingkungan/ekosistem
pendidikan serta memungkinkan mahasiswa
untuk mengembangkan keterampilan baru
yang mempersiapkan mereka pada level global
melalui skema MBKM.



OBE =
Outcome-
Based 
Education

• Outcome adalah pengetahuan (knowledge) dan 
keahlian (skill) yang benar-benar harus dapat 
diukur (concretely measurable). 

• Input adalah beberapa jam pelajaran dilakukan 
atau textbook apa yang digunakan.

• Dan penilaiannya berdasarkan kriteria bukan 
norma. Jadi mahasiswa dinilai berdasarkan 
capaian terhadap outcome yang telah 
ditentukan, pada setiap sesi pembelajaran, 
bukan dibandingkan dengan mahasiswa lain. Jika 
mahasiswa belum dapat mencapai level outcome 
yang ditentukan maka mahasiswa tersebut perlu 
dibantu untuk mencapai level tersebut.



SNPT



MBKM



1) Mata Kuliah Wajib Nasional.

2) Mata Kuliah Wajib Universitas Nasional

3) Mata Kuliah Pilihan Universitas
Nasional

4) Mata Kuliah Wajib Program Studi

5) Mata Kuliah Pilihan Program Studi

6) Mata Kuliah MBKM

Jenis/
Kelompok 
Mata Kuliah



Jenis/
Kelompok
Mata Kuliah

1) Mata kuliah wajib Nasional. Masing-masing 2 
sks
1. Agama, 
2. Bahasa Indonesia, 
3. Pancasila, 
4. Kewarganegaraan

2) Mata kuliah wajib UNAS 
1. Kewirausahaan, 
2. Bahasa Inggris TOEFL, 

3) Mata kuliah pilihan Universitas
1) Seni dan Olah Raga

2) Pendidikan Anti Korupsi
3) Pendidikan konservasi alam dan lingkungan



Perkuliahan

▪ 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).

▪ Mahasiswa dapat mengikuti UAS apabila

mengikuti sekurang-kurangnya 80% dari

jumlah pertemuan dalam semester yang 

bersangkutan.

MAHASISWA HARUS MENGIKUTI PERKULIAHAN



Metode
Pembelajaran

Selama masa pandemik dan selama
pemerintah belum mengijinkan
perkuliahan dilaksanakan dengan tatap
muka, maka perkuliahan dilaksanakan
sepenuhnya online, melalui web kuliah
unas

https://webkuliah.unas.ac.id/



WEBKULIAH
UNAS



WEBKULIAH
UNAS



WEBKULIAH
UNAS



WEBKULIAH
UNAS



WEBKULIAH
UNAS



WEBKULIAH
UNAS



BENTUK 
PEMBELAJARAN

1. Kuliah, Responsi, 
Tutorial, dalam satu
pertemuan terdiri
dari

a. Ceramah Tatap
muka/tatap
maya

b. Tugas terstruktur

c. Tugas Mandiri

2. Seminar

3. Praktek/ Praktikum/ 
Kegiatan luar
Kampus



Pengertian
SKS



Menghitung
SKS



Dosen PA

• Pembimbing Akademik disingkat PA adalah
dosen yang ditunjuk oleh Ketua Prodi
untuk memberikan bimbingan kepada
mahasiswa dalam rangka mencapai hasil
belajar yang maksimal sesuai dengan
waktu yang telah ditentukan.

• Bimbingan PA dapat dilakukan dengan
menggunakan sistem informasi akademik
atau komunikasi langsung dengan atau
tidak tatap muka (misal dengan WA, Zoom,
Google Meet, dll)



1) Melakukan monitoring terhadap nilai yang dicapai
mahasiswa bimbingannya pada setiap akhir semester;

2) Membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap
dan budaya akademik yang baik;

3) Menyediakan Waktu untuk mahasiswa yang akan
melakukan bimbingan mengenai permasalahan yang
terkait proses belajar mengajar;

4) Pada akhir semester 2 (dua), PA harus dapat memberikan
masukan kepada mahasiswa yang IPK-nya kurang dari
2,50 apakah mahasiswa tersebut akan tetap melanjutkan
di program studi masing-masing ataukah akan pindah ke
program studi lain yang ada di lingkungan Universitas
Nasional;

5) Menyampaikan peringatan lisan atau tertulis kepada
mahasiswa bimbingannya yang berprestasi kurang,
memberikan laporan ke Ketua Program Studi dan
selanjutnya dilakukan pemanggilan orang tua mahasiswa
oleh PA, membuat jadwal kapan pertemuan dengan
orang tua melalui Ketua Program Studi.

Tugas
Dosen PA



Bimbingan
Dosen PA 
melalui
Akademik
online



Tugas
Dosen PA



Tugas
Dosen PA



Tugas
Dosen PA

DPMK = Daftar Peserta Mata Kuliah



KRS dan
KHS

• Kartu Rencana Studi (KRS) adalah suatu

daftar rencana akademik yang memuat

sejumlah mata kuliah dan beban studi

sekaligus merupakan bukti registrasi

mahasiswa pada setiap awal semester

yang akan ditempuh;

• Kartu Hasil Studi (KHS) adalah suatu

daftar yang menunjukkan hasil studi

mahasiswa dalam suatu semester

tertentu dan jumlah beban studi

maksimal yang dapat ditempuh untuk
semester berikutnya;



Penilaian
Keberhasilan
Mata Kuliah

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



IPS= Indeks
Prestasi
Semester

1. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan disetiap

semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester

(IPS)

2. IPS digunakan untuk menentukan beban studi

maksimum mahasiswa Program Diploma dan Sarjana

untuk semester berikutnya

3. Untuk mahasiswa semester satu dan semester dua

maksimum sks yang dapat diambil adalah 20 sks



IPK= Indeks
Prestasi
Kumulatif

1. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan

pada akhir program studi dinyatakan dengan

indeks prestasi kumulatif (IPK)

2. IPK digunakan untuk menentukan pemberian

penghargaan atau ancaman/sanksi terhadap
mahasiswa



Kalender
Akademik

• Kalender pendidikan adalah pengaturan
waktu untuk kegiatan pembelajaran
peserta didik selama satu tahun ajaran
yang mencakup permulaan tahun
pelajaran.

• Tahun Akademik adalah kurun waktu
penyelenggaraan pendidikan dan
pengajaran yang terdiri atas 2 (dua)
semester, yaitu semester gasal dan
semester genap

• Sivitas akademika mematuhi proses
akademik sesuai dengan kalender sesuai
tahun akademik berjalan.



Dapat di 
download di 
web unas



PELAKSANAAN 
PERKULIAHAN

• PELAKSANAAN PERKULIAHAN

▪ 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).

▪ Mahasiswa dapat mengikuti UAS apabila

mengikuti sekurang-kurangnya 80% dari jumlah

pertemuan dalam semester yang bersangkutan.

MAHASISWA HARUS RAJIN MENGIKUTI KULIAH

Termasuk juga dalam web kuliah



Masa Studi

1) Masa studi Program Sarjana dan Diploma 3 adalah 7

(tujuh) semester dan maksimum14 (empat belas)

semester;

2) Perhitungan masa studi tidak termasuk cuti

akademik;

3) Masa studi mahasiswa pindahan dan mahasiswa

aktif kembali ditetapkan menggunakan rumus:

Masa studi = Beban Studi Keseluruhan – Jumlah sks yang diakui Prodi  x 1 semester

12 



NIM = Nomor
Induk
Mahasiswa

Setiap mahasiswa mempunyai NIM yang terdiri atas 11 (sebelas) digit yang 
mempunyai arti:

a. Digit pertama dan kedua menunjukkan tahun masuk;

b. Digit ketiga dan keempat menunjukkan tahun batas studi ;
c. Digit kelima menunjukkan jenjang pendidikan yang diambil
mahasiswa;

- Diploma IV: 4
- Sarjana : 3
- Magister : 2
- Doktor : 1

d. 1 (satu) digit keenam menunjukkan fakultas, dimana mahasiswa
terdaftar

e. 1(satu) digit ketujuh menunjukkan program studi di fakultas

f. 1 (satu) digit kedelapan:

- kode 4 (empat) untuk mahasiswa reguler;

- kode 5 (lima) untuk mahasiswa nonreguler;

- kode 7 (tujuh) untuk mahasiswa pindahan;

- kode 8 (delapan) untuk mahasiswa asing;

g. 3 (tiga) digit kesembilan menunjukkan nomor urut mahasiswa yang 
terdaftar



Menu 
SIAKAD

Pelajari tentang menu dari Sistem Akademik



Cuti
Akademik

1) Cuti Akademik dapat diberikan dengan

ketentuan memenuhi prosedur yang berlaku;

2)Cuti dapat diambil bila telah menempuh

perkuliahan sekurang-kurangnya 1

(satu) semester;

3)Cuti maksimum 2 (dua) semester dan

tidak dapat diambil sekaligus;

4)Cuti akademik sebagaimana dimaksud

tidak mengurangi jumlah maksimum

masa studi;

Jenis Cuti Akademik

• CUTI LAPOR DAN CUTI TIDAK LAPOR 

• CEK UNTUK PEMBAYARAN kedua jenis cuti di 
keuangan



Prosedur
Pendaftaran
Cuti
Akademik

1) Mahasiswa mengajukan cuti dengan mengisi
formulir pengajuan Cuti Akademik, yang diperoleh
dari BAA; 

2) Cuti akademik harus mendapatkan rekomendasi
Dekan, dan diketahui oleh PA, Orangtua/Wali, dan
BAK; yang dibuktikan dengan tandatangan pada
formulir Cuti Akademik; 

3) Mahasiswa membayar biaya Cuti Akademik ke BAK; 

4) Formulir Cuti Akademik dan bukti pembayaran
dikembalikan ke BAA; 

5) BAA membuatkan Surat Keputusan Rektor tentang
Cuti Akademik mahasiswa bersangkutan; 

6) BAA memberikan Surat Keputusan Cuti Akademik
kepada mahasiswa bersangkutan dengan tembusan
ke Fakultas.



DO 
(DROP OUT)

• APABILA TIDAK MEMENUHI 
EVALUASI KEBERHASILAN

Mahasiswa dinyatakan tidak dapat
melanjutkan studi atau
DO (DROP OUT)



Mengapa Bisa
Drop Out ?

Mahasiswa dapat diberhentikan dari kuliah secara
permanen (drop out) oleh UNAS jika:

1. IPK kurang dari 2,00 (dua koma nol nol) selama 2 
(dua) semester berturut-turut dimulai dari
semester 2 dan seterusnya;

2. Habis masa studinya;
3. Tidak aktif selama 2 (dua) semester berturut-turut;
4. Diberi 2 (dua) kali peringatan tertulis, tetapi

mahasiswa tidak mampu memperbaiki diri;
5. Tidak lulus ujian tugas akhir sebanyak 2 (dua)kali 

penggantian judul;
6. Tidak dapat menyelesaikan studi walaupun telah

dilakukan perpanjangan masa studi;
7. Melakukan pelanggaran berat terhadap

peraturan/tata tertib kehidupan kampus, kode etik
mahasiswa;



KELULUSAN: 
Ijazah, 
Transkrip, 
SKPI

• Setiap lulusan Universitas Nasional 
berhak memperoleh ijazah, transkrip
akademik, dan surat keterangan
pendamping ijazah (SKPI).

• Ijazah, transkrip akademik dan SKPI 
dibuat dalam dua bahasa (bahasa
Indonesia dan bahasa Inggris).



Ijazah

• Diperoleh sesudah lulus Kuliah oleh
universitas kepada mahasiswanya



Transkrip
Nilai

• Transkrip Nilai adalah daftar

Kelompok mata kuliah, nama

mata kuliah dan nilai yang

menunjukkan hasil studi

mahasiswa yang telah ditempuh

selama perkulihan hingga lulus.



Transkrip akademik adalah daftar nilai tertinggi
yang menunjukkan hasil studi mahasiswa yang 
telah ditempuh.
Berisi : 

a. Seluruh mata kuliah yang telah ditempuh, 
bobot sks, dan nilai;

b. Judul skripsi, tesis, disertasi/tugas akhir
ditulis dengan huruf kapital pada setiap
awal kata;

c. Indeks prestasi kumulatif;
d. Predikat kelulusan.

TRANSRIP 
AKADEMIK



TRANSRIP 
AKADEMIK



PREDIKAT 
KELULUSAN

• Predikat kelulusan terdiri atas 3 tingkat yaitu
memuaskan, sangat memuaskan dan cum laude, yang 
dinyatakan pada transkrip akademik.

• 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) 

• Predikat kelulusan dengan pujian (Cum Laude) 
ditentukan dengan memperhatikan masa studi
maksimum, untuk program S-1 dan D-4 adalah
maksimal 4 tahun, dan untuk alih program adalah (n + 
0,25 ) tahun.  

• Tidak berlaku untuk mahasiswa pindahan



SKPI



SKPI



SKPI
• Capaian pembelajaran lulusan sesuai Kerangka

Kualifikasi Nasional Indonesia secara naratif;
• Capaian Prestasi di bidang ekstrakurikuler

(kompetensi pendukung yang terdiri atas
kompetensi penunjang langsung, kompetensi
penunjang tambahan, kompetensi penunjang
pelengkap);

• Sertifikasi profesional baik nasional maupun
internasional



SKPI

1. Aspek komponen standar KKNI= Pengetahuan, 
Ketrampilan dan Sikap (KSA= Knowledge, Skills and 
Attitude) sesuai level D-3=5, S-1=6 dan S-2=7

2. Capaian Pembelajaran Lulusan ( berisi KSA yang 
telah ditetapka Program studi)

3. Kompetensi terbagi menjadi 2 yaitu Kompetensi
inti dan kompetensi penunjang

4. Kompetensi Penunjang Tambahan berupa Talenta ( 
Prestasi di bidang minat dan bakat)/ Soft skill 
(organisasi/ Pengalaman/kepemimpinan)
Contoh :
a. Kegiatan kemahasiswaan
b. Sertifikat Pelatihan
c. Sertifikat Talenta



TAMPILAN 
SKPI



Kegiatan, 
Tingkat, 
Partisipasi, 
Bobot dan
Jenis
Kompetensi
SKPI



Kegiatan, 
Tingkat, 
Partisipasi, 
Bobot dan
Jenis
Kompetensi
SKPI



Kegiatan, 
Tingkat, 
Partisipasi, 
Bobot dan
Jenis
Kompetensi
SKPI



SKPI sudah bisa diakses dan diisi
Selama perkuliahan dengan prestasi di berbagai bidang

KOMUNIKASIKAN DENGAN DOSEN PA SAUDARA

Pengisian
SKPI di 
Academic 
Online



Ayo raih
cita-cita
dengan
kesungguhan
kuliah di 
UNAS


