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PENGANTAR 

 

 

 

 

STT POMOSDA memasuki tahap kedua program pengembangan kelembagaan, 

sebagai sebuah perguruan tinggi yang baru melalui pelaksanaan kegiatan tridarma 

perguruan tinggi dalam kurun waktu  5 tahun terakhir.   
 

Dalam rangka meningkatkan kinerja unit pelaksana akademik, khususnya jurusan/ 

program studi, serta demi terwujudnya peningkatan mutu layanan akademik dan 

kemahasiswaan, diperlukan upaya pengembangan sistem  pengelolaan manajemen 

layanan akademik. 
 

Dokumen pedoman umum akademik dan kemahasiswaan  STT POMOSDA adalah 

merupakan panduan pengelolaan manajemen layanan akademik, yang akan terus 

dikembangkan dan disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan operasi dan regulasi 

penyelenggaraan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah.  
 

Bagi seluruh satuan organisasi STT POMOSDA, khususnya unsur pelaksana 

akademik, diharapkan dapat lebih memahami dan mampu menjalankan peran dan 

fungsinya secara lebih optimal, serta mampu menjalankan kewajibannya sesuai 

dengan yang diamanatkan dalam Surat Keputusan Ketua Nomor  155 sampai dengan 

Nomor 158/Kep/STTP/XII/2004, tanggal  27 Desemberr 2004, tentang pengesahan 

Kompetensi Lulusan dan pengesahan Kurikulum Jurusan yang diselenggarakan 

oleh STT POMOSDA. 

Semoga dokumen ini dapat mengarahkan segenap upaya untuk mencapai efisiensi,  

produktifita dan mutu layanan manajemen STT POMOSDA.  

 

Nganjuk,  27 November 2006 

Ketua 

 

 

 

 

Muhammad Pudhail 
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Akeh Pengorbanane Lan Sampurna Wusanane    

 



Revisi ke-3 : 27 Nov 2006 NSD:12301-06-203 1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Dalam rangka mewujudkan visi misi dan tujuan STT POMOSDA, khususnya 

dalam bidang manajemen akademik, diperlukan upaya untuk membangun 

kesatuan pandangan dalam pelaksanaan manajemen layanan akademik dan 

kemahasiswaan.  

Peningkatan mutu layanan akademik akan tercapai dengan adanya organisasi 

yang solid dengan sistem manajemen yang berkualitas, serta didukung oleh 

ketersediaan sumber daya yang memadai dan diarahkan sesuai dengan visi 

misi dan tujuan program pendidikan. 

Hal yang mendasar adalah terwujudnya integritas antar unit kerja yang dapat 

dilihat dari tertib administrasi dan manajemen operasi layanan akademik dan 

kemahasiswaan.  

Untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan suatu kerangka acuan berupa 

pedoman, yaitu pedoman akademik dan kemahasiswaan, sebagai standar 

organisasi dan tata kerja khusus manajemen akademik dan kemahasiswaan. 

 

1.2. TUJUAN 

Dalam rangka melaksanakan program pelayanan akademik berbasis mutu, hal 

pokok yang menjadi tujuan utama penyusunan pedoman ini adalah : 

- Mendukung terwujudnya visi STT POMOSDA. 

- Menyediakan panduan penyelenggaraan akademik dan kemahasiswaan 

bagi dosen dan  mahasiswa serta seluruh staf pendukung lainnya 

- Mewujudkan aktivitas manajemen akademik yang efektif dan efisien. 

- Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya organisasi. 

- Menciptakan kerja sama yang lebih harmonis, saling melengkapi, rasa 

saling percaya,  saling menghargai, demi terwujudnya operasi manajemen 

akademik dan kemahasiswaan yang bersih dan bertanggung jawab.  

- Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan organisasi yang 

bertata kelola yang baik dan mengarah kepada peningkatan mutu layanan 

akademik secara berkelanjutan. 
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BAB  2 

PENERIMAAN MAHASISWA BARU 

 

2.1. Jenis Pendaftaran Mahasiswa Baru 

STT POMOSDA menyelenggarakan 3 (tiga) jenis pendaftaran mahasiswa baru, 

yang terdiri dari  : 

a. Pendaftaran calon mahasiswa biasa, yaitu calon mahasiswa yang akan 

mengikuti jalur ujian saringan masuk perguruan tinggi, selanjutnya disebut 

calon mahasiswa reguler. 

b. Pendaftaran calon mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain, dengan 

ketentuan umum : 

� Calon mahasiswa berasal dari Perguruan Tinggi dengan status 

akreditasi yang sama atau lebih tinggi. 

� Masa perpindahan dilaksanakan setiap awal semester (ganjil/genap). 

� Minimal sudah menjalani 2 semester di Perguruan Tinggi asal 

� Masa studi dari perguruan tinggi asal diperhitungkan di dalam studi 

yang baru, jika jurusan/program studinya sama. 

c. Pendaftaran calon mahasiswa alih jenjang pendidikan dari Diploma ke S-1.  

STT POMOSDA menerima alih jenjang bagi mereka yang telah dinyatakan  

lulus jenjang pendidikan Diploma dari Perguruan Tingi asal. 
 

Pelaksanaan pendaftaran mahasiswa baru jalur reguler, diselenggarakan oleh 

tim kepanitiaan yang dibentuk oleh Ketua. Tim kepanitiaan dimaksud berasal 

dari unsur struktural, dosen, staf manajemen dan juga dapat melibatkan 

organisasi mahasiswa sebagai salah satu kelompok kerja tertentu dalam tim 

kepanitiaan. 

2.2  Prosedur Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru 

 A.  Calon Mahasiswa Reguler 

1. Calon mahasiswa mengambil formulir pendaftaran, pada tempat 

pendaftaran yang telah ditentukan oleh manajemen STT POMOSDA, 

kemudian mengembalikannya setelah diisi dengan benar, serta 

menyertakan dokumen dan kelengkapannya administratif berikut ;  

Membayar uang administrasi pendaftaran calon mahasiswa baru yang 

besarnya sudah ditentukan. 

• Menyerahkan 1 (satu)  lembar pasfoto  ukuran 3 x 4, dengan nama 

pemiliknya dibalik masing-masing pasfoto tersebut. 

• Menyerahkan salinan Surat Tanda Kelulusan Sekolah, atau Surat 

Keterangan yang setara, jika belum ada, dapat diserahkan setelah 

dinyatakan diterima sebagai mahasiswa. 

• Surat Kelengkapan lainnya yang akan ditentukan kemudian sesuai 

dengan kelaziman penerimaan calon mahasiswa baru.  

2. Mengambil kartu tanda peserta seleksi ujian saringan masuk PT. 

3. Mengikuti seleksi ujian saringan masuk STT POMOSDA pada tempat 

penyelenggaraan dan jadwal yang telah ditentukan oleh panitia 

penerimaan mahasiswa baru.  
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4. Setiap calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi dapat melihat 

hasilnya yang akan diumumkan di Kampus STT POMOSDA. Jika 

mungkin calon mahasiswa akan mendapatkan surat pemberitahuan hasil 

seleksi, dan tata cara pendaftaran ulang. 

5. Calon Mahasiswa yang dinyatakan lulus dapat menukarkan Kartu 

Ujiannya  dengan formulir pendaftaran ulang Mahasiswa baru STT 

POMOSDA pada BAAK. 

6. Melunasi semua biaya administrasi PMB pada Bag. Keuangan STT 

POMOSDA, yang terdiri dari : 

� Biaya Penyelenggaraan Pendidikan untuk bulan pertama. 

� Biaya Pemondokan untuk bulan pertama (bagi yang berminat untuk 

tinggal di asrama/pomdok). 

� Biaya Jas Almamater dan atribut lain-lain STT POMOSDA. 

� Biaya Keanggotaan UPT-Perpustakaan dan Laboratorium. 

7. Menyerahkan dokumen-dokumen dan kelengkapan pendaftaran kepada 

BAAK, yang terdiri dari : 

(a) Dua lembar salinan Surat Tanda Kelulusan (Ijazah) SLTA yang 

dilegalisir oleh Kepala Sekolah, atau Pejabat Departemen Pendidikan 

setempat bagi SLTA swasta atau yang setara, paling lambat satu 

tahun setelah menjalani perkuliahan. 

(b) Pasfoto terbaru, dengan perincian sbb: 

� 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar   

� 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar 

� 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar 

Pembuatan foto khusus (digital) untuk Kartu Tanda mahasiswa, akan 

dilaksanakan oleh BAAK memakai “kamera digital” dengan 

membayar bea administrasinya. 

8. Dalam keadaan tertentu yang dipandang perlu dapat diminta untuk 

menyerahkan dokumen penunjang lainnya,  yang terdiri dari : 

• Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit atau Puskesmas. 

• Satu lembar Surat Keterangan Kelakuan Baik dari kepolisian  

9. Menandatangani Surat Pernyataan di atas materai tentang Kesediaan 

mengikuti segala bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh STT 

POMOSDA. 

10. Mengambil Kartu Tanda Peserta Orientasi dan buku pedoman untuk 

mengikuti Orientasi Program Studi dan Pengenalan Kehidupan Kampus 

(OPSPEK) STT POMOSDA.  

11. Mengambil Jas Almamater dan mengikuti orientasi pada tempat dan 

jadwal yang telah ditentukan. 

12. Setelah mengikuti orientasi, mahasiswa dapat mengambil Kartu Tanda 

Mahasiswa (KTM) pada BAAK dan Kartu Tanda Anggota Perpustakaan.  
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B. Calon Mahasiswa Pindahan dan Alih Jenjang 

1. Untuk calon Mahasiswa Pindahan dari Perguruan Tinggi lain, 

menempuh prosedur sbb: 

� Melampirkan surat keterangan pindah dari Perguruan Tinggi asal 

berikut  transkrip akademik yang sah. 

� Melampirkan surat rekomendasi dari kopertis wilayah perguruan 

tinggi asal (bilamana Mahasiswa berasal dari Perguruan Tinggi 

Swasta),   dan surat rekomendasi dari pimpinan Perguruan Tinggi jika 

berasal dari PTN.  

� Surat Keterangan Tugas Belajar bagi yang telah bekerja, dan 

mendapat beasiswa dari tempat kerja. 

� Proses selanjutnya lihat butir 3. 

2. Calon Mahasiswa Alih Jenjang Pendidikan D3 ke S1 

� Menyerahkan transkrip akademik yang sah. 

� Melampirkan fotokopi ijasah D-3 yang telah dilegalisir oleh pimpinan 

PT asal, atau oleh kopertis wilayah setempat (bagi lulusan PTS) 

3. Prosedur Akademik Calon Mahasiswa Pindahan dari PT lain dan Alih 

Jenjang D3 ke S1. 

� Calon mahasiswa membuat surat permohonan perpindahan studi 

atau alih jenjang kepada Ketua melalui BAAK. 

� BAAK memproses data-data Calon Mahasiswa dan memberikan 

laporan kepada Ketua, dengan tembusan Kepada Ketua Jurusan. 

� Ketua akan meminta pertimbangan Ketua Jurusan sebelum 

menyetujui proses perpindahan tersebut.  

� Ketua Jurusan akan menetapkan calon Dosen PA untuk calon 

Mahasiswa tersebut. 

� Ketua Jurusan mengkoordinasikan proses transfer matakuliah dari PT 

asal ke dalam kurikulum STT POMOSDA. 

� Calon Mahasiswa diwajibkan membayar Uang Kuliah yang terdiri 

dari :  

- BPP Pokok  yang disamakan dengan mahasiswa baru. 

- Biaya transfer SKS yang tergantung dari jumlah SKS dari PT asal 

yang dinyatakan dapat diterima oleh STT POMOSDA.  

- Sumbangan Dana Pengembangan yang besarnya akan  ditentukan 

kemudian oleh Yayasan.  

- Membayar biaya pemondokan bagi mahasiswa yang akan tinggal 

di lingkungan pondok.  

� BAAK menerbitkan Nomor Induk Mahasiswa berikut Kartu Tanda 

Mahasiswa.  

� BAAK mengeluarkan laporan transkrip akademik hasil transfer yang 

ditandatangani Ketua Jurusan kepada Ketua, dengan tembusan 

kepada Kepala BAUK. 
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BAB  3 

PENDAFTARAN  ULANG   

DAN BIMBINGAN AKADEMIK 

 

 

3.1  Pendaftaran Ulang 

Setiap awal semester, mahasiswa diwajibkan untuk mendaftar ulang, dengan maksud 

untuk penertiban administrasi akademik, di mana hanya mahasiswa yang terdaftar 

pada semester berjalan yang berhak mendapat pelayanan akademik. 

Pendaftaran ulang juga merupakan data untuk pengisian form absensi perkuliahan dan 

form Nilai Ujian Akhir Semester (UAS), di mana hanya nama mahasiswa yang 

tercantum dalam daftar/form tersebut yang berhak mengikuti kegiatan akademik.  

Bagi mahasiswa yang tidak mendaftar ulang pada semester berjalan, dapat dianggap 

mengundurkan diri, kecuali mengambil cuti kuliah sesuai dengan prosedur cuti kuliah. 

Pendaftaran ulang merupakan kegiatan yang hasilnya dapat diintegrasikan dengan  

seluruh unit pelayanan manajemen STT POMOSDA, melalui distribusi sistem informasi 

yang sangat berguna sebagai salah satu alat utama menjamin kelancaran operasi 

pelayanan oleh seluruh unit kerja yang ada. 

 A. Prosedur Pendaftaran Ulang 

1. Pendaftaran ulang dilakukan sesuai dengan Jadwal yang telah ditentukan pada 

setiap awal semester.  

2. Memperlihatkan tanda bukti keikutsertaan pada semester sebelumnya (Kuitansi 

Pembayaran BPP terakhir pada semester sebelumnya). 

3. Melunasi terlebih dahulu Uang BPP pokok bulan pertama dan biaya pemondokan 

(bagi mahasiswa yang tinggal di pondok/asrama), pada Bagian Keuangan  STT 

POMOSDA. 

4. Mengambil Formulir Rencana Studi (FRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) pada 

petugas BAAK dengan menunjukkan bukti pembayaran BPP pokok. 

5. Jika pada saat pendaftaran ulang mahasiswa yang bersangkutan belum sanggup 

melunasi BPP Pokok  dilakukan prosedur sbb: 

� Membuat surat permohonan kepada Ketua melalui BAUK, ditulis tangan 

dengan jelas, isinya adalah alasan penundaan dan pernyataan untuk 

melunasinya pada tanggal yang pasti dan disetujui  oleh Kepala BAUK.  

� Surat Permohonan tersebut dapat diterima atau ditolak. 

� Jika surat permohonan ditolak, mahasiswa yang bersangkutan akan dicuti 

kuliahkan dan tidak terdaftar untuk semester berjalan. 

� Jika permohonan disetujui oleh Ketua, mahasiswa wajib mengisi Formulir 

Penundaan Pembayaran yang telah disediakan pada Bag. Keuangan, untuk 

selanjutnya melaksanakan perwalian dengan membawa memo yang 

dikeluarkan oleh BAUK. 

6. Bagi mahasiswa yang tidak melaksanakan pendaftaran ulang tanpa alasan yang 

jelas dan tanpa pemberitahuan tertulis kepada BAAK yang bersangkutan akan 

diberikan sanksi sbb: 

 

 



Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan   Bab 3 Pendaftaran Ulang dan Bimbingan Akademik 

 

Revisi ke-3 : 27 Nov 2006 NSD:12301-06-203  

 

6 

� Jika tidak melaksanakan pendaftaran ulang hingga pelaksanaan Ujian Tengah 

Semester (UTS), dianggap mengundurkan diri dari kegiatan akademik pada 

semester tersebut (dan tetap diperhitungkan dalam penyelesaian studi), serta 

diwajibkan melapor kembali kepada Ketua Jurusan masing-masing pada 

semester berikutnya, dengan memberi-kan alasan yang jelas.  

� Jika tidak melaksanakan pendaftaran ulang hingga dua semester berturut-

turut, dianggap mengundurkan diri sebagai mahasiswa STT POMOSDA. 

� Bagi mahasiswa yang sudah dianggap mengundurkan diri, dan ingin kembali 

aktif kegiatan akademik dapat mengajukan permohonan kepada Ketua STT 

POMOSDA, dan permohonan tersebut dapat diterima ataupun ditolak. 

� Bagi mahasiswa yang dianggap mengundurkan diri dan permohonannya 

diterima, akan dikenakan biaya pembayaran Uang BPP Pokok yang sama 

dengan ketentuan yang berlaku untuk mahasiswa baru. 

� Bagi mahasiswa yang dianggap mengundurkan diri dan permohonannya 

ditolak, tetap berhak meminta surat keterangan pernah kuliah serta transkrip 

akademik. 

B. Kontrak Satuan Kredit Semester (SKS) 

Mahasiswa yang sudah melalui prosedur pendaftaran ulang, harus menyusun  

rencana perkuliahan atau pengambilan matakuliah (SKS), yang dikenal dengan 

kontrak SKS,  melalui pengisian Formulir Rencana Studi (FRS).  

Pelaksanaan kontrak SKS harus melalui konsultasi dosen pembimbing akademik, 

yang kemudian juga dikenal dengan kegiatan perwalian. Perwalian dimaksudkan 

untuk menyediakan pendampingan atau bimbingan bagi mahasiswa untuk 

mengatur dan menyusun rencana akademiknya. Dosen pembimbing akademik 

disingkat PA, juga adalah dosen wali mahasiswa, yang juga berperan sebagai  

konsultan mahasiswa dalam menyelesaikan berbagai masalah kemahasiswaan 

yang dihadapinya. 

Prosedur kontrak SKS dan perwalian adalah sebagai berikut : 

1. Setelah mendaftar ulang dan melunasi BPP Pokok,  mahasiswa menunjukkan  

(FRS) pada dosen PA. 

2. FRS terdiri dari 3 (tiga) rangkap,  masing-masing satu untuk mahasiswa, 

BAAK, dan Dosen PA. 

3. Pengisian FRS untuk menentukan matakulah yang akan diikuti,  dan harus 

dikonsultasikan dengan dosen PA terlebih dahulu, di mana dosen PA akan 

mempertimbangkan kelayakan kontrak SKS  terhadap prestasi akademik yang 

dicapai mahasiswa pada semester sebelumnya.  

4. Setelah konsultasi pengisian FRS, mahasiswa bersama-sama dengan dosen PA 

menandatangani FRS sebagai tanda persetujuan. 

5. Mahasiswa menyerahkan FRS  kepada BAAK, untuk diperiksa keabsahannya 

dan ditandatangani oleh kepala BAAK.  

6. Mahasiswa dapat mengambil kembali lembar FRS  yang asli pada BAAK, dan 2 

rangkap sisanya akan didistribusikan oleh BAAK. 

7. Jadwal pelaksanaan kontrak SKS dan perwalian dapat dilihat pada kalender 

akademik yang dikeluarkan oleh BAAK setiap awal tahun ajaran baru. 
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8. Bagi mahasiswa yang terlambat melaksanakan kegiatan kontrak SKS dan 

perwalian harus menyampaikan pemohonan tertulis kepada BAAK disertai 

dengan alasan yang jelas dan rasional. 

9. Keterlambatan yang dimaksud pada butir 6 di atas, tidak lebih dari 2 (dua) 

minggu setelah jadwal tetap perkuliahan yang ada pada kalender akademik. 

Ketentuan lengkap prosedur-prosedur tersebut di atas dapat dilihat pada Bab berikut 

dari Pedoman ini. 
 

3.2  Perwalian dan Bimbingan Akademik 

Bimbingan Akademik dimaksudkan agar dosen PA dapat memantau aktivitas 

akademik serta prestasi mahasiswanya melalui data Kartu Hasil Studi (KHS) yang 

berisi antara lain jumlah SKS matakuliah yang telah diselesaikan, Indeks Prestasi  

Semester (IP) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa. 

Cara perhitungan IP dan IPK dapat dilihat pada bagian lainnya dari pedoman ini.  

Konsultasi yang dilakukan oleh mahasiswa dengan dosen PA, antara lain :      

A. Rencana Studi Mahasiswa. 

Pada setiap awal semester, bagi mahasiswa yang telah melaksanakan proses 

registrasi atau pendaftaran ulang, sesegera mungkin menyusun rencana studi. 

Rencana Studi direkam dalam bentuk FRS, yang terdiri dari FRS yang berlaku 

pada semester gasal dan semester genap.. 

Data yang terdapat dalam lembaran FRS adalah : 

- Daftar matakulah berikut SKS-nya yang tersedia pada semester yang akan 

dilaksanakan. 

- Data diri mahasiswa, nama, nomor induk, jurusan/program studi dan data 

dosen PA. 

- Daftar matakulah berikut SKS-nya yang tersedia pada semester yang akan 

dilaksanakan. 

- Data jumlah SKS yang boleh diambil, jumlah SKS yang disetujui dosen PA, serta  

check-list  matakulah terdiri dari pengambilan matakulah baru atau mengulang. 

- Ruang tanda tangan yang terdiri dari mahasiswa, dosen wali dan kepala BAAK 

B. Bimbingan Akademik  Mahasiswa 

Pada setiap awal semester setelah mahasiswa mengambil FRS, mereka diwajibkan 

mengikuti bimbingan akademik/kontrak kredit untuk berkonsultasi dengan dosen 

PA-nya masing-masing .   

1. Tugas mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan Akademik 

a. Memperlihatkan data KHS (Kartu Hasil Studi, khusus mahasiswa semester 

II ke atas) untuk memudahkan melihat mata kuliah yang telah lulus, dan 

nilai IP/IPK maupun jumlah SKS yang  telah diselesaikan.   

b. Menyusun dan mengisi rencana studi/kontrak SKS melalui FRS, di bawah 

bimbingan dosen PA untuk menentukan mata kuliah dan jumlah beban SKS 

yang seharusnya diambil.  

c. Mengisi formulir kegiatan perwalian yang telah disediakan oleh dosen PA.  

d. Jika setelah mengikuti perkuliahan dalam semester berjalan mahasiswa 

mengevaluasi diri tentang kemampuan, waktu, dan hal-hal lain yang dapat 

mempengaruhi rencana studinya, mahasiswa dapat mengubah rencana 

studinya. 
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e. Perubahan rencana studi pada butir (d) di atas hanya dapat dilakukan jika  

perkuliahan belum melampaui waktu 3 minggu, dan harus dikonsultasikan 

terlebih dahulu dengan dosen PA, selanjutnya mengoreksi dan mengisi  

kembali FRS yang baru,  sesuai ketentuan butir (a), (b) dan (c) di atas. 

2. Tugas Dosen PA  

Dosen PA merupakan jabatan fungsional khusus, diangkat dan diberhentikan 

dengan Surat Keputusan Ketua berdasarkan usulan Ketua Jurusan. Tugas dan 

tanggung jawab dosen PA adalah membimbing dan membantu mahasiswa 

dalam merencanakan dan mengevaluasi  studi sesuai dengan waktu dan target 

yang telah ditentukan, sehingga mereka dapat menyelesaikan kuliah dengan 

baik dan lancar.  

Diantara tugas dosen PA tersebut adalah : 

a. Menyiapkan dan menandatangani formulir isian kegiatan perwalian untuk 

setiap mahasiswa yang dibimbingnya.   

b. Memeriksa kelengkapan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa 

yang dibimbingnya agar dapat mengikuti program pendidikan dalam 

semester yang akan dijalani. 

c. Mengarahkan dan membantu mahasiswa dalam mengisi FRS serta 

memberikan pertimbangan kepada mahasiswa mengenai matakuliah apa 

saja yang semestinya diambil atau ditinggalkan untuk semester yang 

bersangkutan. 

d. Memberikan pertimbangan kepada tiap mahasiswa bimbingannya tentang 

jumlah SKS yang seharusnya diambil sesuai dengan IP semester sebelumnya 

dan menunjukkan syarat-syarat pengambilan SKS yang diizinkan sesuai 

dengan prestasi akademik pada semester sebelumnya. 

e. Mengikuti dan memantau perkembangan studi setiap mahasiswa yang 

dibimbingnya hingga dapat diketahui sedini mungkin bila terdapat kendala-

kendala studi mereka. 

f. Menyediakan waktu khusus untuk berkonsultasi aktif dengan mahasiswa 

bimbingannya jika mahasiswa mengalami kesulitan dalam studinya secara 

terjadwal. 

3.   Kriteria dosen PA 

a Dosen biasa atau dosen luar biasa. 

b Mampu menyediakan waktu secara terjadwal untuk mahasiswa 

bimbingannya minimal sehari dalam seminggu. 

c Mampu mengenali dan memahami kehidupan keseharian mahasiswanya.  

d Mampu mengenal serta memahami tujuan, peran dan fungsi pendidikan 

tinggi, serta mampu mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang 

merupakan pendukung dan penghambat kelancaran proses pembelajaran 

di Perguruan Tinggi,  khususnya unsur-unsur di dalam lingkungan 

kampus, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna studi mahasiswa. 
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3.3 Dosen PA dan Ukuran Prestasi Akademik Mahasiswa  

Dosen PA diharapkan mampu melaksanakan bimbingan akademik mahasiswa 

dengan baik, tertib, lancar dan teratur. Untuk maksud tersebut, diperlukan suatu 

pedoman penilaian dan ukuran yang jelas tentang prestasi akademik mahasiswa 

dalam rangka menyediakan rujukan dosen PA untuk memantau perkembangan 

prestasi mahasiswanya selama menempuh pendidikan sampai dinyatakan selesai 

sebagai sarjana. 
 

A. Satuan Kredit Semester (SKS),  

Matakuliah di perguruan tinggi menggunakan sistem SKS, sehingga matakuliah 

diberi satuan yang disebut dengan kredit.  

Jumlah Kredit matakuliah menggambarkan bobot proporsi kontribusi matakuliah 

tersebut terhadap kompetensi keilmuan, selain itu, umumnya digunakan sebagai 

acuan satuan waktu belajar mengajar (semester hours).  

Pengambilan satu matakuliah tertentu disebut kontrak kredit, pengembalian 

kredit diwujudkan dalam bentuk hasil ujian mahasiswa, jika lulus dianggap telah 

melunasi hutang/kredit matakuliah tersebut. Satu SKS, umumnya dirinci sbb : 

a.  satu satuan waktu tatap muka dengan dosen di dalam kelas/laboratorium, atau 

tempat pelaksanaan proses pembelajaran lainnya.   

b.  satu satuan waktu belajar mandiri atau berkelompok,  

c. dan satu satuan waktu mengerjakan tugas-tugas dari dosen. 

Satuan waktu SKS sebagaimana tersebut di atas, umumnya berkisar di antara 40 

sampai 60 menit per satuan waktu SKS. 

B. Bobot SKS matakuliah 

Setiap matakuliah diberikan bobot kredit dalam satuan kredit semester (SKS), 

yang berbeda-beda sesuai dengan kurikulum Jurusannya.  

Matakuliah dengan bobot  2 SKS,  berarti 2 satuan waktu tatap muka dengan 

dosen dalam proses pembelajaran, 2 satuan waktu upaya mandiri/kelompok 

mahasiswa untuk memahami matakuliah tersebut, dan 2 satuan waktu 

dicadangkan untuk menyelesaikan tugas yang terkait dengan matakuliah tersebut. 

Bobot SKS juga umumnya digunakan sebagai informasi tentang proporsi 

kontribusi suatu matakulah terhadap rancangan kurikulum, yang dapat dilihat 

dari hubungan  antara kompetensi dalam kurikulum dengan sasaran hasil belajar 

matakulah yang bersangkutan. 

Matakulah dengan bobot terbesar adalah matakulah Tugas Akhir (TA) yaitu 6 

SKS, di mana proses pembelajaran  mahasiswa berlangsung secara komprehensif.    
 

C. Sistem Penilaian Hasil Studi Mahasiswa  

Untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa terhadap satu matakuliah, 

diberikan ujian/test sebagai evaluasi hasil perkuliahan. Hasil ujian ada dituangkan 

dalam bentuk nilai tertentu sebagai acuan mengukur prestasi belajar mahasiswa. 

Skala nilai hasil ujian mula-mula disusun dalam bentuk angka dengan skala 0 s/d 

100, disebut nilai kuantitatif, kemudian dikonversi dalam skala kualitatif yang 

lebih lebar menggunakan huruf, biasanya disebut grade mutu (huruf mutu). 
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Penilaian hasil studi diberi bobot dengan grade antara A sampai E, sbb: 

- Nilai A berkisar antara   86 – 100, dengan bobot angka 4. 

- Nilai B biasanya antara  71 – 85, dengan bobot angka 3. 

- Nilai C biasanya antara  56 – 70, dengan bobot angka 2. 

- Nilai D biasanya antara  40 – 55, dengan bobot angka 1. 

- Nilai E biasanya kurang  dari 40, dengan bobot angka 0. 

 

Kisaran konversi tersebut di atas hanyalah kerangka acuan dasar bagi dosen.  

Pada dasarnya konversi nilai angka ke dalam grade mutu bergantung kepada 

kebijakan  masing-masing dosen pengampu matakuliah.   

Perhitungan umum nilai akhir biasanya menggunakan rumus : 

 

 

Keterangan : 

p, q, r, s adalah index (dalam persentase)  

dimana nilainya  adalah : 0 < p, q, r, s < 1 

 

Nilai p, q, r, dan s dapat dilihat pada dokumen RKPS  masing-masing matakulah, 

yang merupakan  ketentuan pembobotan penilaian hasil belajar yang telah 

disusun oleh masing-masing dosen. 
 

Contoh : 
 

UAS = 80,    UTS = 60,  TUGAS = 60,  ABSEN = 80 

Nilai Akhir = 80x0,5 + 60x0,3 + 60x0,1+80x0,1 = 40+20+6+8 = 74 

Nilai Kualitatif (grade mutu) = B 
 

Contoh di atas hanya ilustrasi, cara-cara penilaian lainnya sepenuhnya diserahkan 

kepada dosen masing-masing matakuliah,  sesuai tanggungjawab dan kode etik 

profesi dosen.  
 

D. Ukuran Prestasi Hasil Studi Mahasiswa 

Prestasi hasil studi dapat dilihat dalam bentuk Indeks, yang disebut Indeks 

Prestasi (IP).  Indeks Prestasi ada dua macam, yaitu IP Semester berjalan dan IPK 

(Indeks Prestasi Kumulatif).  

Indeks Prestasi Semester (IP) adalah jumlah total masing-masing SKS matakuliah 

yang diambil dalam satu semester berjalan dikali Bobot angka, kemudian dibagi 

dengan jumlah SKS yang diambil pada semester tersebut.  

Indeks Prestasi Kumulatif ( IPK) adalah jumlah total setiap SKS matakuliah yang 

telah diambil dikali Bobot angka, kemudian dibagi dengan jumlah total SKS yang 

telah diambil. 

 

 

Hasil selengkapnya dari Prestasi Studi Mahasiswa dapat dilihat pada Kartu Hasil 

Studi yang dikeluarkan oleh BAAK, setiap akhir semester berjalan. 

Nilai Akhir (Angka) = UAS x p + UTSx q + TUGAS x r + ABSEN x s 

IP/IPK  =  ΣΣΣΣ  (SKS x Bobot Angka) / ΣΣΣΣ SKS 



Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan   Bab 3 Pendaftaran Ulang dan Bimbingan Akademik 

 

Revisi ke-3 : 27 Nov 2006 NSD:12301-06-203  

 

11 

E. Pengambilan SKS  dan Prestasi Hasil Studi Mahasiswa 

Kontrak kredit adalah pengambilan sejumlah SKS tertentu yang harus 

disesuaikan dengan tingkat kemampuan mahasiswa. Dosen PA wajib 

memeriksa jumlah pengambilan SKS dengan tingkat prestasi mahasiswa yang 

dibimbingnya, dengan persyaratan pengambilan SKS sebagai berikut : 

 

No IPK Mahasiswa SKS  Maksimum 

1. 3.51 – 4.00 26 

2. 3.00 – 3.50 24 

3. 2.51 – 2.99 22 

4. 2.20 – 2.50 20 

5 2.00 – 2.19 18 

6. 0.00 – 1.99 16 

 

Ketentuan pada tabel tersebut di atas, pada dasarnya wajib menjadi rujukan 

bagi setiap dosen PA dalam pelaksanaan proses kontrak kredit atau perwalian 

mahasiswa. Namun demikian, setiap dosen PA, dapat menyetujui kontrak SKS 

di luar ketentuan di atas selama kebijakan tersebut mempertimbangkan aspek-

aspek strategis kepentingan peningkatan mutu layanan akademik serta tidak 

bertentangan dengan  etika profesi dosen. 
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BAB 4 

PERPINDAHAN STUDI 

 

 

4.1  Pindah Kelas 

Pindah Kelas dapat terjadi pada jurusan dengan jumlah mahasiswa yang lebih dari 

satu kelas (kelas paralel). Pindah kelas hanya dapat dilakukan pada awal semester 

dengan mengajukan surat permohonan kepada ketua jurusan masing-masing. 

4.2  Pindah Jurusan 

Adalah jika mahasiswa mengubah pilihan jurusan yang telah ditempuh, dan 

memilih jurusan yang baru. 

Pindah jurusan dapat dilakukan hanya pada tiap awal semester, dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

- Telah melaksanakan konsultasi dengan Dosen PA yang dapat ditunjukkan 

dengan surat rekomendasi. 

- Membuat permohonan tertulis kepada Ketua (dilampiri rekomendasi dosen PA), 

dengan tembusan kepada BAAK, dan Ketua Jurusan Asal. 

- Membayar kewajiban administratif perpindahan jurusan, yang besarnya sama 

dengan biaya BPP Pokok dalam satu bulan. 

- Mahasiswa mendapatkan penetapan Nomor Induk yang baru. 

- BAAK akan menyesuaikan seluruh dokumen administrasi akademik terkait 

dengan absensi, transkrip akademik, KHS, perubahan KTM,  dan perubahan 

data-data lainnya yang dianggap perlu. 

4.3 Pindah ke Perguruan Tinggi Lain. 

Mahasiswa yang ingin pindah ke perguruan tinggi lain harus menempuh prosedur  

sebagai berikut: 

1. Masih terdaftar sebagai mahasiswa. 

2. Minimal sudah menjalani kuliah selama 2 (dua) semester. 

3. Telah melunasi semua kewajiban administrasi keuangannya pada BAUK. 

4. Tidak memiliki pinjaman fasilitas pendidikan yang dapat berupa, peralatan 

laboratorium, buku perpustakaan, dan lain-lain. 

5. Mengembalikan kartu keanggotaan perpustakaan dan laboratorium kepada 

BAAK, untuk selanjutnya disampaikan kepada unit bersangkutan. 

6. Mengajukan permohonan kepada Ketua,  melalui Kepala BAAK dengan 

tembusan kepada Ketua Jurusan. 

7. Jika permohonan pindah telah disetujui oleh Ketua, dan mahasiswa yang 

bersangkutan telah memenuhi ketentuan tersebut di atas, mahasiswa akan 

memperoleh : 

� Surat  Keterangan Pindah PT dari Ketua STT POMOSDA 

� Transkrip Akademik. 

� Seluruh atribut kemahasiswaan yang pernah diperolehnya tetap menjadi 

milik mahasiswa bersangkutan.  
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BAB 5 

PERKULIAHAN 
 

 

5.1  Penentuan Pengampu Matakuliah 

Dosen pengampu matakuliah adalah dosen yang bertugas berdasarkan Surat 

Keputusan Ketua untuk melaksanakan pendidikan dan pengajaran matakuliah 

tertentu selama satu semester. Dosen pengampu matakuliah dapat terdiri dari satu 

orang atau lebih (sebagai satu tim, dengan satu orang sebagai koordinator atau 

penanggungjawab pengampu matakuliah). Prosedur penugasan dosen pengasuh 

matakuliah sbb: 

1. BAAK mengirimkan formulir kesediaan mengajar kepada dosen dengan lampiran 

kurikulum matakuliah semester berjalan. 

2. Formulir yang telah diisi oleh dosen dikembalikan kepada BAAK.  

3. BAAK memberikan salinan formulir kesediaan mengajar dosen kepada Ketua 

Jurusan untuk menyusun rencana dosen pengampu matakuliah. 

4. Khusus untuk matakuliah kurikulum Institusi, terlebih dahulu disampaikan 

kepada manajemen unit kerja P3AI, seterusnya akan dikoordinasikan dengan 

Ketua Jurusan masing-masing. 

5. Rencana dosen pengampu matakuliah yang disusun oleh Ketua Jurusan (atau 

bersama-sama manajemen unit kerja P3AI), dan diserahkan kepada Ketua untuk 

mendapatkan persetujuan. 

6. Ketua akan mengeluarkan Surat Keputusan Penugasan dosen tetap, dan Surat 

Keputusan Pengangkatan dosen tidak tetap untuk masing-masing matakuliah dan 

seterusnya akan didistribusikan melalui BAAK. 

7. Surat Keputusan pada butir 6 di atas, akan dijadikan acuan bagi BAAK untuk 

menyusun jadwal perkuliahan semester berjalan. 

8. Kebijaksanaan operasional perkuliahan selanjutnya akan diserahkan kepada 

Ketua Jurusan masing-masing. 

  

5.2 Jadwal Kuliah 

Jadwal kuliah merupakan acuan pelaksanaan waktu, tempat, dan dosen pengampu 

matakuliah dalam kegiatan perkuliahan tiap semester, sesuai dengan kalender 

akademik.  

Prosedur penyusunan jadwal perkuliahan sbb : 

1. Jadwal kuliah disusun dan didistribusikan oleh BAAK, sebelum masa pendaftaran 

ulang dimulai.  

2. Susunan jadwal kuliah diatur berdasarkan acuan yang terdiri dari: 

- Kalender akademik. 

- Surat Keputusan Ketua  tentang distribusi dosen pengampu matakuliah 

semester berjalan. 

- Waktu mengajar dosen,  berdasarkan atas kesediaan waktu  dosen yang dapat 

dilihat dari formulir kesediaan mengajar. 

- Penyesuaian tempat/ruang kuliah dikoordinasikan dengan Sub-Bagian Umum, 

tentang jumlah ruang dan kelayakannya. 
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3. Setelah jadwal tersusun, BAAK menyerahkan jadwal tersebut kepada Ketua untuk 

mendapatkan persetujuan. 

4. Jadwal yang telah disetujui dapat diperbanyak untuk didistribusikan kepada 

seluruh dosen pengampu matakuliah paling lambat 10 (sepuluh hari) sebelum 

perkuliahan dimulai. 

5. Jadwal perkuliahan akan diumumkan kepada mahasiswa paling lambat seminggu 

sebelum kegiatan perkuliahan dimulai. 
 

 

5.3  Kegiatan Perkuliahan 

Kegiatan perkuliahan adalah semua aspek kegiatan akademik  yang berkaitan 

langsung dengan proses belajar mengajar suatu matakuliah tertentu di dalam 

lingkungan Kampus STT POMOSDA di bawah bimbingan dosen sesuai dengan Surat 

Keputusan Ketua. 

A.  Absensi Kehadiran Mahasiswa dan Dosen 

Formulir absensi kehadiran mahasiswa untuk masing-masing mata kuliah dan 

kelas, disusun oleh BAAK. 

Data absensi mahasiswa terdiri dari : 

1. header form : judul, nama, kode, dosen, SKS, serta jadwal matakuliah (Hari, jam, 

dan ruang) .  

2. Isi: daftar mahasiswa, kolom paraf masing-masing mahasiswa (sampai dengan 

beberapa kali pertemuan), berikut tanggal.  

Formulir Absensi Kehadiran dosen terdiri dari : 

1. header form : judul, nama, kode, dosen, SKS, serta jadwal matakuliah (Hari, jam, 

dan ruang).  

2. Isi :  tanggal dan daftar materi perkuliahan, serta kolom paraf dosen.  

 Prosedur Pengolahan Data dan Distribusi Formulir Absensi Kehadiran mahasiswa 

dan dosen adalah sbb : 

1. Formulir absensi mahasiswa dan dosen dikeluarkan oleh BAAK pada setiap 

kegiatan perkuliahan kepada masing-masing dosen.  

2. Dosen wajib menandatangani absensi dan mengisi tanggal serta setiap 

pertemuan, kemudian dikembalikan kepada BAAK setelah kuliah usai. 

3. BAAK akan menyusun rekapitulasi kehadiran mahasiswa dan dosen setiap 

pertemuan, dan tiap akhir semester menyerahkan salinanya kepada masing-

masing dosen.  

4. Salinan rekapitulasi kehadiran dosen juga diserahkan kepada BAUK untuk 

pengolahan kehadiran dosen yang digunakan untuk kepentingan administratif 

kepegawaian.  

5. BAAK diwajibkan menyampaikan salinan rekapitulasi kehadiran 

mahasiswa/dosen kepada Ketua, serta kepada masing-masing Ketua Jurusan 

dan sama manajemen P3AI,  setiap akhir semester.  
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B.  Tata tertib Perkuliahan 

1.   Kewajiban Dosen 

- Pada kuliah perdana tiap awal semester, dosen wajib menjelaskan materi-

materi perkuliahan yang akan dibahas dalam satu semester, berikut buku 

rujukan yang dipakai (sumber-sumber pengajaran). 

- Hadir sesuai dengan jadwal kuliah. 

- Jika ternyata berhalangan hadir untuk mengajar, diwajibkan 

memberitahukan kepada BAAK paling lambat  30 menit sebelum 

perkuliahan dimulai. 

2. Kewajiban Mahasiswa 

- Mahasiswa wajib menunggu di dalam ruang kelas setidaknya  5  (lima) 

menit sebelum kuliah dimulai. 

- Mahasiswa wajib menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. 

- Mahasiswa  tidak dibenarkan melakukan aktivitas yang dapat mengganggu 

perkuliahan, tidak dibenarkan untuk makan, minum, dan merokok selama 

mengikuti perkuliahan di dalam ruang kelas. 
  

C. Ujian Tengah Semester (UTS) 

Jadwal pelaksanaan UTS secara umum mengikuti kalender akademik,    dan 

pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan jadwal masing-masing matakuliah.  

Dalam hal khusus, dosen dapat melaksanakan UTS sesuai dengan kebutuhan dan 

dipertanggungjawabkan oleh dosen pengampu matakuliah yang  bersangkutan. 

Prosedur pelaksanaan UTS sbb: 

1. Proses perkuliahan (tatap muka) telah berlangsung minimal sampai dengan 

40 %,  atau 6 (enam) minggu kalender perkuliahan. 

2. Soal UTS dipersiapkan sendiri oleh dosen yang bersangkutan, dan dapat 

diperbanyak melalui BAAK. 

3. Absensi UTS dipersiapkan oleh BAAK, dan dapat diambil sendiri     oleh dosen 

pengampu  matakuliah. 

4. Mahasiswa yang akan mengikuti UTS harus telah melunasi semua 

kewajibannya, dan telah mengikuti minimal dua pertiga dari kegiatan 

perkuliahan/tatap muka dengan dosen. 

5. Aturan selengkapnya tentang pelaksanaan UTS bagi mahasiswa akan 

ditentukan sepenuhnya oleh dosen matakuliah yang bersangkutan. 

 

D. Ujian Akhir Semester (UAS) 

Jadwal pelaksanaan UAS secara umum mengikuti kalender akademik. Jadwal 

UAS akan disusun tersendiri oleh BAAK. 

Dalam hal khusus dosen dapat melaksanakan UAS diluar jadwal yang 

dikeluarkan oleh BAAK atas persetujuan Ketua Jurusan.  

Prosedur pelaksanaan UAS sbb:  

1. Paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan UAS, BAAK akan 

memberikan surat pemberitahuan ke masing-masing dosen pengasuh mata 

kuliah yang bersisi hal-hal sebagai berikut :  
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o Jadwal Pelaksanaan UAS 

o Batas akhir penyerahan naskah soal UAS kepada BAAK 

o Batas akhir penyerahan hasil UAS kepada BAAK 

o Acuan pemberian Nilai, dan hal lain yang dianggap perlu. 

2. Soal-soal UAS dipersiapkan sendiri oleh dosen yang bersangkutan,   dan dapat 

diserahkan kepada BAAK untuk diperbanyak. 

3. Absensi UAS dan Berita Acara UAS dipersiapkan dan diolah oleh petugas 

BAAK, berikut data rekapitulasi kehadiran mahasiswa.  

4. Absensi UAS sekaligus digunakan sebagai formulir isian Nilai Akhir bagi 

dosen pengasuh matakuliah.  

5. Berita Acara UAS diisi dan ditandatangani oleh pengawas, serta ditanda 

tangani oleh wakil mahasiswa peserta UAS sebagai saksi. 

6. Dalam pelaksanaan UAS dosen pengampu matakuliah diharapkan  bersedia 

menjadi pengawas UAS matakuliah bersangkutan dan      dapat dibantu 

petugas oleh staf BAAK. 

7. Aturan selengkapnya tentang pelaksanaan UAS bagi mahasiswa akan diatur 

oleh dosen matakuliah yang bersangkutan melalui koordinasi dengan Ketua 

Jurusan. 

 

5.4. Masa Studi Mahasiswa 

Masa studi adalah waktu dalam satuan semester, dimana mahasiswa menjalani 

proses perkuliahan sampai dinyatakan lulus sebagai sarjana. 

1. Jangka waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikan program sarjana adalah 14 

(empat belas) semester, atau setara dengan 7 (tujuh) tahun. 

2. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan di atas dinyatakan keluar (Drop 

Out), dan berhak diberikan transkrip akademik dan surat keterangan lainnya yang 

diperlukan.  
 

5.5  Cuti Kuliah Mahasiswa 

Cuti kuliah mahasiswa atau cuti akademik yang berlaku di STT POMOSDA adalah 

cuti yang diberikan kepada mahasiswa berdasarkan surat permohonan yang berisi 

penjelasan dan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.  

Prosedur permohonan cuti kuliah adalah sbb: 

1. Mahasiswa terlebih dahulu melaksanakan konsultasi dengan dosen PA tentang 

berbagai kendala yang menyebabkan terjadinya cuti kuliah. 

2. Mengajukan surat permohonan cuti kuliah kepada Ketua Jurusan masing-masing 

(dengan tembusan kepada Ketua), ditandatangani oleh mahasiswa dan dosen PA 

(mengetahui), kemudian diserahkan melalui BAAK. 

3. Jika surat permohonan cuti disetujui oleh Ketua Jurusan, mahasiswa mengisi 

formulir cuti kuliah yang dapat diambil pada BAAK. 

4. Formulir cuti kuliah ditandatangani oleh mahasiswa dan Ketua Jurusan, 

kemudian dikembalikan ke BAAK. 

5. Cuti kuliah yang diizinkan paling banyak adalah untuk jangka waktu 2 (dua) 

semester dalam kalender akademik berjalan. 
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6. Nilai dan jumlah kredit matakuliah yang telah diperoleh pada saat seorang 

mahasiswa mengambil cuti kuliah masih tetap berlaku, dan mahasiswa  yang 

bersangkutan berhak melanjutkan kembali studinya apabila telah selesai 

menjalankan cuti kuliah dan akan dinyatakan aktif kembali. 

7. Jika mahasiswa menjalankan cuti kuliah dengan prosedur yang sah, maka masa 

cuti tidak diperhitungkan di dalam batas waktu penyelesaian studi. 

8. Mahasiswa yang tidak melapor kembali setelah masa cuit berakhir, akan 

diberlakukan ketentuan berikut : 

- Jika terlambat lebih dari 2 (dua) minggu tanpa keterangan yang dapat diterima, 

seluruh kewajiban administrasi keuangannya disamakan dengan ketentuan 

untuk mahasiswa baru 

- Jika terlambat  lebih dari  2 (dua) bulan, dianggap mengundurkan diri. 

9. Mahasiswa yang aktif kembali wajib mendaftarkan diri ke BAAK, dengan 

prosedur tambahan sebagai berikut : 

- Mengisi formulir aktivasi yang disediakan oleh BAAK, dengan mengacu pada 

formulir cuti kuliah sebelumnya. 

- Membayar bea aktivasi/registrasi yang besarnya telah ditentukan pada Bagian 

Keuangan. 
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BAB  6 

KERJA PRAKTEK 

 

 

6.1 Tujuan Kerja Praktek (KP) 

Kegiatan Kerja Praktek Mahasiswa merupakan bagian integral dari proses 

akademik yang dimuat di dalam kurikulum STT POMOSDA sebagai salah satu 

matakuliah yang wajib diselesaikan oleh mahasiswa.  

Tujuan kegiatan KP mahasiswa adalah : 

1. Memberikan pengalaman bekerja bagi mahasiswa dalam rangka membekali 

kemampuan untuk bermasyarakat dan berkarya. 

2. Mengenali dan memahami kehidupan nyata lingkungan kerja, baik lingkungan 

kerja bisnis, maupun organisasi non-bisnis dan pemerintahan. 

3. Mengamati proses aktivitas sistem kerja, belajar menganalisis flow sistem kerja, 

perilaku data-data dan informasi yang menjadi sumber aktivitas sistem, serta 

melihat kemungkinan untuk dapat menjadikannya sebagai obyek penelitian 

lanjutan dalam rangka penyusunan tugas akhir.   

4. Mahasiswa diharapkan dapat membandingkan antara dunia kerja nyata (aspek 

praktis) dengan teori yang bersifat akademis, sehingga dapat lebih memahami 

peran aspek-aspek non-akademis di dalam dunia kerja.   
 

6.2  Prosedur Kerja Praktek 

1. Mahasiswa dapat mengambil matakuliah KP setelah menyelesaikan minimal 100 

SKS, dengan IPK minimal 2.00. 

2. Mahasiswa dapat memilih sendiri lokasi KP sesuai dengan keinginannya, jika 

tidak, ketua jurusan akan mengupayakan untuk mencari dan menetapkan 

institusi atau lembaga yang akan dijadikan lokasi KP. 

3. Surat permohonan KP kepada instansi/perusahaan akan dikeluarkan oleh BAAK 

dan dapat ditandatangani oleh Ketua atau Ketua Jurusan. 

4. Jika permohonan kepada instansi/perusahaan tersebut diterima, Ketua atau 

Ketua Jurusan kemudian mengeluarkan Surat Pengantar untuk disampaikan 

kepada instansi/perusahaan bersangkutan, prosedur selanjutnya adalah : 

o Mahasiswa mengisi formulir permohonan KP yang tersedia pada BAAK, dan 

menyerahkannya kepada Ketua Jurusan. 

o Ketua Jurusan memeriksa dan menandatangani formulir permohonan KP 

sebagai persetujuan, kemudian menetapkan dosen pembimbing KP, melalui 

surat penugasan dosen.  

o Formulir permohonan KP yang telah ditandatangani Ketua Jurusan diambil 

kembali oleh BAAK, untuk disampaikan kepada dosen pembimbing KP, 

berikut formulir kegiatan bimbingan KP serta dokumen pendukung lainnya 

yang dianggap perlu. 
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6.3   Pelaksanaan Kerja Praktek : 

1. Pelaksanaan KP disesuaikan dengan masa liburan semester, sebaiknya dalam 

masa libur semester sebelum semester matakuliah KP dilaksanakan. 

2. Mahasiswa melaksanakan KP pada Institusi/lembaga yang telah ditentukan 

dalam kurun waktu yang tidak lebih dari  40  hari kerja efektif. 

3. Bimbingan KP dilaksanakan secara paralel, di dalam kampus dan di luar kampus 

(lapangan), sampai laporan KP dapat diselesaikan. 

4. Bimbingan di luar kampus dilaksanakan oleh tenaga ahli (bertindak sebagai 

dosen pembimbing) yang dapat ditetapkan oleh institusi atau lembaga tempat 

pelaksanaan KP. 

5. Setiap kali melakukan bimbingan KP mahasiswa wajib mengisi formulir 

bimbingan KP dan ditandatangani oleh dosen pembimbing. 

6. Konsultasi bimbingan KP minimal dilakukan sebanyak  3 (tiga) kali dan 

dibuktikan dengan formulir bimbingan KP yang ditandatangani dosen 

pembimbing, dari kampus maupun dari lapangan. 

7. Prosedur penilaian KP sebagai berikut : 

� Mahasiswa dinyatakan selesai melaksanakan KP jika sudah ada bukti 

persetujuan dosen pembimbing di lapangan pada instansi/lembaga tempat 

pelaksanaan KP, dan menyertakan formulir penilaian yang telah diisi dosen 

pembimbing lapangan, formulir konsultasi KP yang sudah ditandatangani 

oleh dosen pembimbing di jurusan. 

� Mahasiswa mengambil blanko nilai KP sebanyak 3 (tiga) lembar, lembar 

pertama untuk disertakan sebagai bagian lembaran di dalam dokumen 

Laporan KP, lembar kedua dan ketiga akan dikembalikan ke BAAK setelah 

dinilai oleh dosen pembimbing jurusan.  

� Laporan KP disusun dalam format diktat/buku, sebagai berikut : 

- Dijilid Soft-cover, dengan warna disesuaikan ketentuan masing-masing 

jurusan; 

- Lembar pertama adalah Lembar Judul dan pengesahan dosen pembimbing, 

berikutnya lembaran keterangan telah melakukan KP dari 

Instansi/lembaga tempat pelaksanaan KP, dan ditandatangani pembimbing 

lapangan, serta lembar pengesahan dan nilai yang dianggap perlu oleh 

dosen pembimbing; 

- Daftar isi, Pengantar, Pendahuluan,  Prospektus lembaga tempat KP, 

Bidang/divisi kajian KP, Informasi kegiatan dan Pengamatan, Kesimpulan, 

daftar pustaka, serta lampiran-lampiran.  

- Panduan selengkapnya tentang sistematika penyusunan Laporan KP dapat 

dilihat pada Buku Panduan Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan KP 

yang dikeluarkan oleh Ketua Jurusan masing-masing. 

� Setelah selesai menyusun Laporan KP di bawah bimbingan dosen, mahasiswa 

menyerahkan Laporan KP sebanyak 3 (tiga) Eksemplar kepada dosen 

pembimbing KP di jurusan untuk dinilai. 

� Penilaian Matakuliah KP adalah gabungan nilai dosen lapangan dengan nilai 

dari dosen pembimbing di jurusan, dengan mengisi blanko penilaian KP 

sebanyak tiga (3) lembar/rangkap.  
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� Penilaian oleh dosen pembimbing di jurusan dapat dilaksanakan melalui 

seminar kecil yang dianjurkan untuk dihadiri oleh mahasiswa lainnya.  

� Tiga lembar blanko nilai yang telah diisi dosen pembimbing diserahkan 

kepada BAAK, nilai KP lembar pertama/asli diserahkan kembali kepada 

mahasiswa untuk lampiran Laporan KP, lembar kedua untuk dosen 

pembimbing, dan lembar ketiga diserahkan kepada Jurusan, sebagai acuan 

pengelolaan administrasi dosen pembimbing KP. 

� Dokumen Laporan KP yang sudah dinilai, aslinya dikembalikan kepada  

mahasiswa, dua salinan lainnya masing-masing untuk perpustakaan dan  

Dosen Pembimbing KP. 

� Mahasiswa yang telah menyelesaikan KP dan telah mendapatkan nilai 

matakuliah KP dianggap sudah melaksanakan kuliah Kerja Praktek pada 

semester berjalan. 

8. Laporan kerja praktek mahasiswa dapat juga dijadikan bahan untuk penyusunan 

tugas akhir, jika memang diinginkan oleh mahasiswa dan disetujui oleh Ketua 

Jurusan.  

9. Dalam keadaan tertentu, sesuai dengan dinamika kebijaksanaan manajemen 

pendidikan, dimungkinkan untuk dilaksanakan kegiatan yang setara dengan 

Kerja Praktek (KP) diantaranya adalah : 

a. Penyusunan Karya Ilmiah (studi literatur minor) dengan pokok bahasan yang 

ditentukan oleh Ketua Jurusan masing-masing. 

b. Kegiatan penelitian minor di laboratorium pada Jurusan masing-masing, dan 

hasilnya disusun dalam bentuk “Laboratory Technical Report”,  sesuai dengan 

ketentuan Ketua Jurusan masing-masing. 

c. Kedua kegiatan pada item a. dan b. di atas kemudian akan dinilai oleh dosen 

penguji yang ditugaskan oleh jurusan melalui seminar kecil yang dapat 

dihadiri oleh mahasiswa.  

d. Ketentuan di atas hanya berlaku bagi mahasiswa yang dianggap telah 

memiliki pengalaman bekerja. 

10. Kewenangan penyetaraan dengan kegiatan Kerja Praktek sebagaimana 

dimaksud butir 9 di atas, sepenuhnya diserahkan kepada Ketua Jurusan masing-

masing untuk dimusyawarahkan dengan dosen pembimbing yang telah ditunjuk 

oleh jurusan yang bersangkutan. 
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BAB  7 

TUGAS AKHIR 
 

 

 

7.1 Tujuan Pelaksanaan Tugas Akhir Mahasiswa 

Lulusan perguruan tinggi diharapkan memberikan kemanfaatan yang besar bagi 

masyarakat luas dengan mengabdikan dan menerapkan secara nyata ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang telah diperolehnya.  

Keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikannya haruslah benar-benar 

teruji dengan standar kualitas tertentu, tidak sekedar menyandang gelar akademik,  

namun memiliki karya nyata. 

Proses evaluasi akhir pendidikan mahasiswa terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu :   

- Penyusunan Tugas Akhir (TA) dalam bentuk skripsi sebagai wujud karya nyata 

mahasiswa;  

- Seminar Skripsi (evaluasi matakuliah seminar TA), sebagai forum ilmiah untuk 

menguji orisinalitas, validitas dan kualitas karya tulis tersebut.  

- Sidang Sarjana, sebagai forum untuk menguji tingkat kompetensi dan  

penguasaan disiplin ilmu yang telah ditempuhnya dalam pendidikan akademik 

atau profesional.  

Dalam penyusunan TA, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan meng-

organisasikan ide, gagasan, dan pemikiran sebagai hasil proses belajar, serta dapat 

mengaktualisasikannya melalui tulisan. Muatan dari tulisan tersebut diharapkan 

dapat memecahkan permasalahan sesuai bidang studinya masing-masing dengan 

menggunakan metode ilmiah yang teruji dengan seksama melalui forum Seminar 

Tugas Akhir.  

Diharapkan dengan evaluasi tahap akhir ini mahasiswa tersebut menjadi lulusan 

perguruan tinggi yang memiliki kompetensi di dalam mengaplikasikan bidang kajian 

yang menjadi keahliannya, sehingga dapat diterapkan dan dimanfaatkan bagi 

masyarakat luas. 
 

7.2  Prosedur Umum 

Kredit Matakuliah Tugas Akhir wajib diambil oleh mahasiswa pada saat menempuh 

semester ke–8 (delapan). Tugas Akhir dilaksanakan melalui bimbingan intensif dari 

dosen pembimbing yang telah ditentukan.  

Tugas Akhir akan diuji/dinilai melalui forum Seminar TA, sesuai dengan pokok 

bahasan/topik TA mahasiswa bersangkutan, sedang Sidang Sarjana, merupakan ujian 

komprehensif bagi calon sarjana yang telah dinyatakan lulus Seminar TA.  

Permohonan pelaksanaan penyusunan Tugas Akhir/skripsi dapat dimulai bagi 

mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan sbb : 

� Telah menempuh sedikitnya 120  SKS dengan IPK minimal 2,00 

� Telah selesai melaksanakan kegiatan KP, dan dinyatakan lulus oleh dosen 

pembimbing KP. 
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A. Prosedur Permohonan Tugas Akhir sbb : 

� Mahasiswa mengambil formulir Tugas Akhir (TA) pada BAAK. 

� Formulir diisi oleh mahasiswa lalu diserahkan kepada Ketua Jurusan, dengan 

melampirkan  proposal TA. 

� Ketua Jurusan akan memeriksa kelayakan proposal dimaksud dengan 

menugaskan dosen sebagai reviewer, jika laporan reviewer menyatakan tidak 

layak, mahasiswa harus memperbaiki atau menyusun kembali proposal yang 

baru. 

� Jika proposal diterima, Ketua Jurusan akan menetapkan dosen Pembimbing TA 

(dapat terdiri dari dua dosen, sebagai pembimbing utama dan pendamping) 

dan segera menerbitkan surat tugas bagi dosen yang bersangkutan, dengan 

syarat sebagai berikut : 

-  Dosen pembimbing I,  minimal S2 atau memiliki Jabatan Akademik minimal 

Lektor,   

-  Dosen Pembimbing II, sebagai pendamping telah bertugas  sebagai dosen 

minimal 3  tahun,  

- Keduanya tidak boleh membimbing lebih dari 5 mahasiswa. 

� Mahasiswa menyerahkan kembali Formulir Tugas Akhir yang telah 

ditandatangani oleh Ketua Jurusan kepada BAAK, dan mengambil formulir 

isian kegiatan bimbingan TA kepada BAAK.  

� Formulir kegiatan bimbingan diisi dan ditandatangani setiap kali melakukan 

konsultasi dengan dosen pembimbing, dan menjadi tanda bukti telah 

melaksanakan kegiatan bimbingan pada saat mengajukan permohonan seminar 

TA dikemudian hari. 

B. Prosedur Pelaksanaan Bimbingan Tugas Akhir sbb : 

� Mahasiswa berkonsultasi dengan pembimbing untuk menentukan Judul TA 

(Skripsi), sistematika, materi, dan format penulisan. 

� Setelah mendapatkan persetujuan judul dan format TA, mahasiswa melakukan 

bimbingan sekurang-kurangnya 5 (lima) kali pertemuan konsultasi dengan 

dosen pembimbing. 

� Setiap kali melakukan konsultasi dan bimbingan, dosen pembimbing 

diwajibkan mengisi formulir kegiatan bimbingan TA yang telah disediakan dan 

menandatanganinya bersama dengan mahasiswa    yang dibimbingnya. 

� Setelah penyusunan TA dianggap selesai, mahasiswa dapat meminta 

persetujuan pembimbing untuk melaksanakan Seminar TA. 

C. Prosedur Permohonan Seminar TA: 

� Mahasiswa diharuskan telah melunasi semua kewajiban keuangannya melalui 

BAUK. 

� Mahasiswa mengisi  formulir permohonan persetujuan seminar TA pada 

BAAK, ditandatangani oleh pembimbing, dan diserahkan kepada Ketua 

Jurusan dengan melampirkan salinan draft TA sebanyak 2 (dua) rangkap.  

� Ketua Jurusan menetapkan 2 (dua) dosen sebagai tim penguji, dan menentukan 

jadwal seminar TA, disesuaikan dengan jadwal mengajar masing-masing dosen 

penguji. 
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� Setelah ditandatangani oleh Ketua Jurusan, BAAK mengambil formulir tersebut 

berikut salinan draft TA, untuk mempersiapkan administrasi pelaksanaan 

seminar TA. 

D. Prosedur Pelaksanaan Seminar TA 

� BAAK membuat surat undangan (paling lambat satu minggu), kepada masing-

masing dosen penguji, dan melampirkan draft TA mahasiswa. 

� BAAK kemudian mengumumkan jadwal pelaksanaan Seminar TA kepada 

civitas akademika STT POMOSDA, dengan menampilkan : 

- Nama dan NIM Mahasiswa 

- Judul TA dan Abstraknya 

- Nama Dosen Pembimbing 

� Ketentuan pelaksanaan seminar TA  sebagai berikut : 

- Administrasi pelaksanaan seminar TA akan dikoordinasikan oleh  Jurusan 

dan dibantu oleh BAAK. 

- Ruang seminar dan peralatan yang dibutuhkan disiapkan oleh BAUK sub-

bagian umum/perlengkapan. 

- Pelaksanaan seminar TA diupayakan dapat diikuti oleh minimal 2 (dua) 

mahasiswa sebagai presenter untuk satu jadwal seminar yang akan diatur 

kemudian.    

- Formulir Nilai Seminar TA serta Berita Acara Seminar TA disiapkan oleh 

BAAK. 

- Formulir Nilai Seminar TA terdiri dari dua form : 

a. Form Penilaian sementara yang akan diisi dan ditandatangani oleh 

masing-masing penguji. 

b. Form Penilaian Final yang akan diisi dan ditandatangani bersama-sama 

oleh Ketua Jurusan dan kedua dosen penguji. 

- Seminar TA wajib dihadiri oleh dosen pembimbing TA, dan dapat juga 

dihadiri oleh mahasiswa sesuai daya tampung ruang seminar. 

- Mahasiswa diwajibkan berpakaian sopan dan rapi, serta melapor kepada 

BAAK (sebagai administratur seminar TA), paling lambat 30 (tiga puluh) 

menit sebelum pelaksanaan seminar TA dimulai. 

- Mahasiswa melakukan presentasi skripsi, dan dilanjutkan dengan tanya 

jawab oleh dosen penguji. 

- Dosen pembimbing TA dapat membantu untuk memberikan penjelasan 

tambahan kepada tim penguji, jika mahasiswa bersangkutan kurang 

komunikatif dalam penyajian materi tertentu.  

- Tim penguji dan Ketua Jurusan menandatangani berita acara pelaksanaan 

kegiatan seminar TA. 

- Formulir Nilai Seminar TA yang telah ditandatangani penguji, berikut berita 

acaranya kemudian diserahkan kepada BAAK. 

- BAAK mendokumentasikan seluruh kegiatan pelaksanaan seminar TA dan 

menyampaikan salinan berita acara dan formulir penilaian seminar TA 

kepada Ketua Jurusan masing-masing. 

- Jika seminar dinyatakan lulus, mahasiswa dapat mengajukan permohonan 

untuk melaksanakan Sidang Sarjana.  
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- Jika Tim penguji menyatakan seminar TA mahasiswa tidak lulus, maka 

seminar tersebut dapat diulang pada jadwal berikutnya. 

- Jika mahasiswa bersangkutan dinyatakan tidak lulus untuk seminar TA 

yang kedua kalinya, maka Skripsi mahasiswa tersebut dinyata-kan tidak 

dapat diterima, sehingga mahasiswa bersangkutan wajib mengajukan 

kembali topik/judul skripsi yang baru dan melalui prosedur permohonan 

tugas akhir. 

 E. Prosedur Sidang Sarjana. 

� Syarat Administratif: 

- Telah lulus semua mata kuliah termasuk Seminar TA 

- Telah mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing TA. 

- Telah melunasi seluruh kewajiban keuangannya kepada BAUK. 

� Prosedur Permohonan Sidang Sarjana 

- Mahasiswa mengambil formulir permohonan persetujuan Sidang Sarjana 

pada BAAK, formulir akan diberikan setelah BAAK memeriksa semua 

persyaratan dan kelengkapannya. 

- Formulir diisi oleh mahasiswa dan ditandatangani oleh dosen pembimbing 

kemudian diserahkan kepada Ketua Jurusan (berikut tiga rangkap salinan 

skripsi). 

- Formulir sidang sarjana yang telah ditandatangani oleh Ketua Jurusan, akan 

diambil oleh BAAK berikut tiga rangkap salinan skripsi mahasiswa, untuk 

segera mempersiapkan administrasi pelaksanaan sidang sarjana. 

- Ketua Jurusan menetapkan Jadwal Sidang Sarjana dan menerbitkan Surat 

Tugas (melalui BAAK) bagi 3 (tiga) dosen sebagai tim penguji Sidang 

Sarjana, satu dosen sebagai penguji muatan skripsi, dan dua lainnya sebagai 

penguji kompetensi matakuliah inti. 

- BAAK segera menyampaikan Surat Tugas serta Surat Undangan (paling 

lambat satu minggu sebelumnya) kepada dosen penguji, dengan 

melampirkan draft salinan skripsi mahasiswa peserta Sidang Sarjana. 

- Matakuliah inti yang diujikan dipilih sendiri oleh dosen penguji 

(disesuaikan dengan topik skripsi), dan nama matakuliah (berikut beberapa 

sub-topik) yang akan diujikan harus disampaikan terlebih dahulu kepada 

mahasiswa melalui BAAK, paling lambat 3 (hari) sebelum pelaksanaan 

sidang sarjana.  

F. Prosedur Pelaksanaan Sidang Sarjana: 

� Sarana dan prasarana pelaksanaan Sidang Sarjana disiapkan oleh Sub-Bagian 

Umum/perlengkapan BAUK. 

� Formulir Nilai (tiga rangkap) serta Berita Acara Pelaksanaan (BAP) sidang 

sarjana disiapkan oleh BAAK. 

� Mahasiswa dan Dosen Penguji diwajibkan hadir 5 menit sebelum acara sidang 

dimulai, dengan berpakaian kebesaran nasional resmi. 

� Dosen pembimbing TA tidak dibenarkan mengikuti Sidang Sarjana bagi 

mahasiswa yang dibimbingnya. 

� Ketua Jurusan membuka sidang, dan mempersilahkan kepada mahasiswa 

untuk memperkenalkan data diri, berikut presentasi ringkas TA dan beberapa 

matakuliah yang terkait erat di dalam muatan skripsi yang telah disusunnya. 
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� Tim dosen penguji melaksanakan kegiatan uji kompetensi kepada mahasiswa 

dipimpin oleh Ketua Jurusan. 

� Setelah Sidang dinyatakan selesai, sidang ditutup oleh Ketua Jurusan, dan tim 

penguji mengisi dan menandatangani formulir penilaian sidang sarjana, serta 

menandatangani  berita acara  pelaksanaan (BAP) sidang sarjana. 

� Formulir Nilai dan formulir BAP Sidang Sarjana yang telah diisi dan 

ditandatangani oleh penguji kemudian diserahkan kepada Ketua Jurusan, dan 

didokumentasikan oleh BAAK, salinannya diserahkan kembali kepada Ketua 

Jurusan. 

� Jika Sidang tersebut dinyatakan lulus, mahasiswa dapat mengajukan 

permohonan untuk mengambil Transkrip Akademik serta Ijazah Sementara 

melalui BAAK.  

� Jika Tim penguji menyatakan Sidang Sarjana mahasiswa tidak lulus, dapat 

diulang pada periode berikutnya, atau ditunda nilainya menunggu konsultasi 

Ketua Jurusan dengan tim penguji, serta pertimbangan dari dosen 

pembimbingnya. 

7.3 Prosedur Khusus 

1. Jumlah SKS dengan nilai mutu D sebanyak-banyaknya 21 SKS, dan  tidak lebih 

dari 7 matakuliah, serta bukan matakuliah inti jurusan, yang akan ditentukan oleh 

Ketua Jurusan masing-masing dengan mengacu kepada dokumen kurikulum yang 

berlaku.. 

2. Pelaksanaan penyusunan Tugas Akhir dapat dilakukan setelah  mahasiswa 

mengisi FRS kontrak kredit Tugas Akhir 6 SKS dan Seminar TA 2 SKS  pada 

semester kedelapan atau sesudahnya. 

3. Jika mahasiswa belum dapat melaksanakan Seminar TA dalam jangka waktu satu 

semester berjalan, diberikan waktu sampai akhir periode semester berikutnya.  

4. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan Skripsinya (melaksanakan Seminar 

TA) dalam jangka waktu 4 (empat) semester berturut-turut,  ketua jurusan wajib 

memanggil mahasiswa bersangkutan beserta dosen pembimbingnya untuk 

mencari akar permasalahan dan menentukan langkah penyelesaian selanjutnya. 

5. Format Cover Luar dan Cover dalam sebagai Lembar pengesahan harus tetap 

mengikuti format standar yang dapat dilihat pada buku panduan teknis 

penyusunan laporan tugas akhir/ skripsi.  

6. Sistematika penulisan Skripsi/Tugas Akhir sepenuhnya diserahkan kepada 

pembimbing dengan mengacu kepada panduan teknis penyusunan laporan tugas 

akhir/ skripsi, serta tidak bertentangan dengan kebiasaan umum yang telah 

berlangsung di lingkungan perguruan tinggi.  
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BAB  8 

IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK   

dan WISUDA SARJANA 

 

 

8.1  Ijazah 

Ijazah yang dikeluarkan oleh STT POMOSDA adalah tanda bukti seseorang telah 

dinyatakan selesai menempuh pendidikan tinggi dengan jenjang tertentu secara sah. 

Ijazah hanya dapat dicetak oleh Yayasan (Badan Penyelenggara) dengan bahan kertas 

dan format yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yayasan 

mengeluarkan blanko ijazah berdasarkan surat permintaan Ketua STT POMOSDA  

disertai data-data jumlah mahasiswa yang baru lulus sidang sarjana dan akan 

menggunakan Ijazah tersebut.   

Prosedur penyerahan Ijazah sbb: 

1. Mahasiswa meminta surat keterangan dari BAUK, bahwa yang bersangkutan 

tidak mempunyai tunggakan kewajiban keuangan dan kewajiban administratif 

lainnya kepada STT POMOSDA. 

2. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus Ujian Sidang Sarjana mengisi kembali 

data diri secara lengkap sesuai dengan form yang telah disediakan oleh BAAK,  

disertai dengan pas foto dengan jumlah dan ukuran yang   akan ditetapkan 

kemudian. 

3. Data diri mahasiswa dijadikan acuan untuk mengisi form Ijazah yang tersedia, 

dan ditandatangani oleh Ketua, beserta unsur pimpinan lainnya yang dinyatakan 

berwenang sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 

4. Pengambilan Ijazah dilakukan dengan membayar biaya administrasi dan 

dokumentasi Ijazah yang telah ditentukan melalui SK Ketua.  

 

8.2  Transkrip Akademik 

Transkrip Akademik adalah dokumen yang berisi data-data prestasi akademik 

mahasiswa yang telah berhasil dicapai selama mengikuti kegiatan perkuliahan. 

Ada 2 (dua) jenis transkrip akademik, yaitu : 

1. Transkrip Akademik Final, adalah dokumen prestasi akademik mahasiswa yang 

bersifat final sebagai bagian informasi pelengkap dari Ijazah Sarjana, dan wajib 

dikeluarkan oleh BAAK dan ditandatangani oleh Ketua Jurusan bagi mahasiswa 

yang sudah dinyatakan lulus Sidang Sarjana.  

2. Transkrip Akademik Biasa, adalah dokumen prestasi akademik mahasiswa 

sampai pada semester terakhir yang sudah diselesaikan, dan dikeluarkan oleh 

BAAK dan ditandatangani oleh Ketua Jurusan sebagai dokumen pelengkap yang 

terkait dengan : 

- Permintaan Surat Keterangan masih aktif sebagai mahasiswa, 

- Permintaan Surat Keterangan pernah tercatat sebagai mahasiswa paling tidak 

sudah melampaui semester ke-2 (dua). 

- Permintaan Surat Keterangan lainnya untuk kepentingan tertentu yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

 



Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan  Bab 9 Ijazah Trabskrip Akademik dan Wisuda Sarjana 

Revisi ke-3 : 27 Nov 2006 NSD:12301-06-203  27

8.3. Wisuda Sarjana 

Wisuda Sarjana adalah bagian dari kegiatan seremonial perguruan tinggi yang dapat 

dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun akademik, atau dapat disesuaikan 

dengan jumlah wisudawan.  

Pedoman pelaksanaan Wisuda Sarjana : 

1. Pelaksanaan Wisuda Sarjana diselenggarakan oleh perguruan tinggi dalam suatu 

kepanitiaan yang dibentuk berdasarkan  SK Ketua. 

2. Mahasiswa yang dinyatakan dapat mengikuti wisuda adalah : 

− Telah dinyatakan lulus ujian sidang sarjana 

− Telah mengisi formulir data peserta wisuda, dan menyerahkan dokumen dan 

berkas lain yang sudah ditentukan 

− Telah membayar lunas biaya administrasi wisuda 

− Telah menyelesaikan segala kewajiban lainnya kepada manajemen 

STT POMOSDA. 
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BAB  9 

KEMAHASISWAAN 

 

 

9.1 Organisasi Mahasiswa 

Bentuk dan jenis organisasi kemahasiswaan sepenuhnya diserahkan kepada 

mahasiswa. Dimusyawarahkan bersama seluruh komponen mahasiswa, serta 

melibatkan manajemen STT POMOSDA sebagai pembina kegiatan. 

Organisasi yang dibentuk oleh mahasiswa diharapkan mampu menampung 

aspirasi dan minat mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat ekstra-

kurikuler, dan sama sekali bukan untuk mengatur berbagai kebijakan akademik 

manajemen STT POMOSDA dalam penyelenggaraan pendidikan.  

Aspirasi yang berkaitan dengan kepentingan layanan akademik mahasiswa 

dapat disampaikan kepada Ketua Jurusan masing-masing atau melalui unit 

kerja P3AI sebagai unit layanan konsultatif masalah akademik kemahasiswaan. 

Aspirasi yang ditampung manajemen STT POMOSDA akan dijadikan sebagai 

salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan strategis pengembangan 

layanan sistem manajemen pendidikan. 
 

Model Organisasi Mahasiswa yang diharapkan diantaranya adalah : 

� Organisasi Induk 

 Sebagai wadah pemersatu aspirasi dan kegiatan untuk memperjuangkan 

kepentingan mahasiswa dan masyarakat sebagai insan akademis.   

Organisasi mahasiswa STT POMOSDA yang sudah ada dan telah disepakati 

bersama sebagai wadah induk disebut dengan Badan Eksekutif Mahasiswa 

(BEM STT POMOSDA). 

� Organisasi Unit-unit Kegiatan Peminatan  (UKP) 

Organisasi UKP dimaksudkan untuk menampung dan mengupayakan 

penyaluran minat  dan bakat dalam berbagai kegiatan yang sifatnya sejalan 

dan ikut menunjang tujuan pendidikan tinggi. Sehingga diharapkan dapat 

menjadi bekal dalam kehidupan bermasyarakat di kemudian hari.  

Organisasi UKP yang telah ada diantaranya adalah : 

- UKP  Kerohanian 

- UKP  Olahraga dan Pencinta Alam 

- UKP  Seni dan Budaya 

- UKP  Keilmuan dan Keahlian  

- UKP  Profesi dan Karir 

� Organisasi dalam bentuk perkumpulan lainnya yang tidak menyimpang dari 

norma-norma kehidupan kampus dan peraturan perundangan  yang telah di 

atur oleh pemerintah. 

 

9.2     Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan  

Sebagai lembaga pendidikan yang bernaung di bawah “Pondok Modern Sumber 

Daya At-Taqwa”, STT POMOSDA menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan 

dengan nuansa Islam yang kuat.   
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Kegiatan pembinaan mahasiswa dalam bentuk Program Pondok, diselenggarakan 

secara paralel dengan kegiatan akademik/kurikuler, bagi mahasiswa tahun 

pertama (semester I dan II).  

Bagi mahasiswa non-muslim, akan diupayakan bentuk pembinaannya melalui 

kerja sama dengan organisasi keagamaan setempat sesuai dengan agama 

mahasiswa yang bersangkutan.   

Sistem Penyelenggaraan Program Pondok dikelola oleh Manajemen “Pondok 

Modern Sumber Daya At-Taqwa”, dengan dukungan operasi dan manajemen 

dari semua unit kerja dan  seluruh sivitas akademika STT- POMOSDA. 

Dalam menunjang profesi dan disiplin ilmu, mahasiswa dibimbing untuk dapat 

ikut serta berpartisipasi dalam berbagai ajang lomba kreativitas ilmiah   nasional 

dan internasional. Demikian juga dengan kegiatan seminar ilmiah dan seminar 

bernuansa akademis lainnya,  mahasiswa  dibimbing dan didorong untuk dapat 

menjadi penyelenggaranya. 

 

9.3.  Sanksi Akademik 

A. Pengertian Sanksi Akademik 

Sanksi Akademik adalah hukuman kepada mahasiswa yang dapat berupa 

peringatan akademik, skorsing, dan pemutusan studi (drop out). 
 

B. Peringatan Akademik 

Peringatan akademik diberikan secara tertulis kepada orang tua/wali (atau 

lembaga yang mengirim) mahasiswa yang bersangkutan dan dikeluarkan 

oleh Ketua.  

Hal tersebut dilakukan untuk memberikan peringatan kepada mahasiswa 

agar bersungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan akademik sehingga 

tidak mengalami pemutusan studi. 

Peringatan Akademik memiliki beberapa tingkatan : 

� Peringatan Prestasi Akademik 

Diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik rendah 

yang ditunjukkan oleh: 

- Indeks Prestasi dan Jumlah Kredit yang dapat diselesaikan  

- Batas waktu studi 

� Peringatan Pelanggaran Disiplin Kehidupan Kampus 

Diberikan kepada mahasiswa yang menyebabkan terjadinya tindakan 

yang mengarah kepada pelecehan norma-norma kehidupan akademik, 

yang dapat ditunjukkan melalui: 

- Kedisiplinan rendah dalam  mengikuti kegiatan akademik 

- Kelalaian dalam memenuhi kewajiban administratif  

- Sopan santun dan pelanggaran etika akademik 

- Membuat keonaran/keributan di dalam kampus 

- Diduga kuat melakukan  tindak pidana di dalam kampus 
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� Peringatan Pencemaran Lembaga 

Diberikan kepada mahasiswa yang melakukan kegiatan dan tindakan 

yang melanggar norma-norma umum di dalam lingkungan sosialnya, 

berupa: 

- Hasutan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan melawan 

hukum dan meresahkan masyarakat. 

- Melakukan tindakan melawan hukum dan telah menjalani 

penyidikan Kepolisian.  

- Memanfaatkan/mamakai atribut STT POMOSDA dalam melakukan 

kegiatan yang melanggar norma-norma umum kehidupan 

masyarakat. 

 

C. Pemutusan Studi 

Pemutusan studi adalah sanksi/hukuman terberat bagi mahasiswa, 

mahasiswa dinyatakan keluar dari daftar mahasiswa STT POMOSDA. 

Pemutusan Studi Hanya dapat dilakukan melalui Surat Keputusan Ketua, 

setelah menerima masukan atau usulan dari Ketua Jurusan asal mahasiswa 

yang bersangkutan. 

Pemutusan Studi terjadi jika : 

� Prestasi Akademik yang tidak memenuhi persyaratan, setelah mahasiswa 

mendapatkan 2 (dua) kali Surat Peringatan. 

- Indeks Prestasi selalu di bawah 2,00 selama 4 (empat) Semester 

berturut-turut. 

- Jumlah Kredit yang dapat diselesaikan tidak mencapai 48 SKS dalam 

4 (empat) semester pertama. 

- Melampaui batas penyelesaian masa studi, yaitu 16 (enam belas) 

semester. 

� Pelanggaran Disiplin Kelembagaan 

- Meninggalkan kegiatan akademik selama 2 (dua) semester berturut-

turut tanpa proses cuti kuliah. 

- Melalaikan kewajiban administratif dalam 3 (tiga) periode jatuh 

tempo (sesuai peraturan), tanpa alasan yang jelas.  

� Pelanggaran Pencemaran Lembaga dan Tindakan Melawan Hukum 

- Melakukan perkelahian dan kericuhan di dalam Kampus. 

- Melakukan perusakan fisik sarana dan prasarana Kampus secara 

sengaja dan tindakan anarkis lainnya.  

- Melakukan penyelewengan berat dalam tugas sebagai pengelola 

organisasi kemahasiswaan, seperti korupsi/penyalahgunaan sumber 

daya organisasi kemahasiswaan untuk tujuan pribadi.  

- Melakukan perbuatan melawan hukum dan norma-norma umum 

kemasyarakatan dengan menggunakan atribut STT POMOSDA. 
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- Melakukan tindak pidana umum dengan keputusan pengadilan. 

- Melakukan tindakan asusila, mengkonsumsi Narkoba, dan 

pelanggaran berat terhadap etika dan norma sosial lainnya. 

- Melakukan kegiatan “Cyber crime”, yaitu mengganggu, merusak, atau 

memalsukan data dan informasi milik orang lain atau lembaga 

tertentu melalui jaringan teknologi informasi.   

- Memalsukan dan membajak produk/jasa yang dihasilkan oleh orang 

lain atau lembaga tertentu untuk tujuan komersial. 

- Terlibat sebagai anggota atau pengurus organisasi/perkumpulan 

yang dilarang oleh pemerintah. 


