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KATA PENGANTAR 

Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT, yang hanya atas ijin-Nya, maka Buku 
Pedoman Akademik Tahun 2018-2019 dapat dicetak.  

Buku Pedoman Akademik ini disusun dengan tujuan agar sivitas akademika Sekolah 
Tinggi Teknologi (STITEK) Bontang memiliki gambaran yang utuh terhadap pelaksanaan 
proses akademik di perguruan Tinggi STITEK Bontang sejak masuk menjadi mahasiswa baru 
hingga lulus dengan gelar sarjana. 

Selanjutnya buku Pedoman ini akan dimanfaatkan sebagai buku pegangan akademik 
dan berikutnya dievaluasi berdasarkan proses yang dilalui atas masukan dan perkembangan 
keilmuan maupun atmosfir pendidikan yang ada di STITEK Bontang. 

Pedoman Akademik Tahun 2018-2019 telah menerapkan kurikulum berbasis 
kompetensi Kurikulum Kompetensi Nasional Indonesi(KKNI) di kedua program studi baik 
program studi Teknik Informatika maupun Teknik Elektro. 

Penghargaan dan ucapan terimakasih disampaikan kepada Wakil Ketua dan Ketua 
Program Studi dan Tim Penyusun Buku Pedoman Akademik serta semua pihak yang telah 
memberikan kontribusi penuh terhadap proses pembuatan sejak awal hingga akhir.  Semoga 
Buku Pedoman Akademik ini dapat dimanfaatkan dan lebih memberikan jaminan mutu yang 
semakin baik atas penyelenggaraan kegiatan akademik di STITEK Bontang.  

 
 Bontang, 9 September 2018 

 
Ttd 

 
Hardianto,ST.,M.Eng 
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VISI, MISI DAN TUJUAN  STITEK BONTANG 

Visi STITEK 

Menjadi perguruan tinggi yang unggul dibidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di 

kawasan Indonesia Timur tahun 2030 

 

Misi STITEK 

Misi STITEK Bontang adalah: 

1. Menyelenggarakan proses pendidikan yang berkualitas berstandar nasional agar peserta 

didik menjadi lulusan yang berdaya saing, berkepribadian dan berjiwa entrepreneur. 

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi 

kesejahteraan masyarakat. 

3. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam pengembangan IPTEK. 

4. Menyelenggarakan pengelolaan perguruan tinggi yang professional berbasis mutu. 
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Tujuan STITEK 

STITEK Bontang bertujuan sebagai berikut : 
1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan 

profesional dalam bidangnya dan berjiwa kewirausahaan; 

2. Menghasilkan karya ilmiah dan karya tepat guna yang bisa dijadikan rujukan dalam ilmu 

pengetahuan dan teknologi; 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai melalui penerapan keilmuan guna 

mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif dan inovatif; dan 

4.    Menghasilkan manajemen institusi yang inovatif, totalitas, terbuka dan profesional 

terhadap pelayanan kepada masyarakat melalui Tridarma Perguruan Tinggi. 
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BAB 1  

INFORMASI UMUM STITEK BONTANG 

 

1.1   Selayang Pandang  

Sekolah Tinggi Teknologi (STITEK) Bontang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Bessai 

Berinta berdasarkan SK Mendiknas No. 46/D/O/2005 pada tanggal 9 Mei 2005 Saat ini 

STITEK mengelola dua program studi yaitu: S1-Teknik Informatika dan S1-Teknik Elektro. 

STITEK Bontang memiliki 2 kampus yaitu kampus 1 dengan beralamat di Jl. K.H. Achmad 

Dahlan No. 59 dan kampus 2 dengan alamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 73 Bontang, Telp. (0548) 

28782. Kedua program studi ini telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional 

Perguruan Tinggi (BAN-PT) berdasarkan SK No.2407/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2017 

untuk Program Studi Teknik Elektro dan SK No. 2602/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 

untuk Program Studi Teknik Informatika.  

Stitek Bontang  terus berbenah baik dari sarana maupun prasarana. Hal ini semakin 

nampak jelas perubahan tersebut menuju ke arah yang lebih baik saat pergantian jabatan 

manajemen STITEK Bontang dan pergantian pengurus Yayasan Pendidikan Bessai Berinta. 

 

1.2 Mars dan Hymne  

  
1.2.1  Mars STITEK Bontang 

Maju serentak wahai anak negeri 
Bertekad membangun kecerdasan 
Dalam Wadah pendidikan nasional  
Menjadi pusat budaya bangsa 

Mari mendulang ilmu teknologi 
Meningkatkan kecerdasan bangsa 
Guna bakti kemajuan pembangunan  
Mengangkat martabat Indonesia 

Sekolah Tinggi Teknologi Bontang  
Setia pada sumpah Tridarma 
Menyumbang segenap ilmu dan budi 
Tercipta bangsa cerdas sehat sejahtera 

Sekolah Tinggi Teknologi Bontang 
Guna Baktimu Mutu dan pangan  
Pandu perubahan dan perkembangan  
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Sumber daya manusia bermutu tinggi 
Sumber daya manusia bermutu tinggi 
 

 
1. 2.2   Hymne STITEK Bontang 
 

Kami berjuang untuk  Indonesia 
Menjunjung tinggi martabat manusia 
Mengabdi pada dunia pendidikan 
Mengemban tugas mencerdaskan bangsa 

Kami bertekad untuk Indonesia  
Dengan segenap  daya, Cipta dan karsa 
Tingkatkan ilmu dan Pengetahuan 
Menuju Indonesia Jaya dan Makmur 

Berkaryalah, putra-putri bangsa 
Bangun kemajuan Indonesia 
Sekolah Tinggi Teknologi Bontang 
Menjadi kebanggaan kami semua 
Syukur atas anugrah illahi 
Karuniamu slalu memberkati kami 
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1 .3 Personalia Pejabat 

 

I. Pimpinan STITEK Bontang 
Ketua      : Hardianto, S.T., M.Eng 
Wakil Ketua    : Herri Susanto, S.S.,M.Hum 

 
II. Unsur Pelaksana Akademik 

A.  Lembaga  
1.  Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat 

- Kepala     : Zaini, Spd.,M.pd. 
2.  Lembaga Gugus Jaminan Mutu(GJM) 

-    Kepala     : Cindha Riri Pratiwi, S.ST., MT 
B.   Program Studi 

1.   Program Studi Teknik Informatika(TI) 
- Ketua     : Lapu Tombilayuk, S.Kom., M.T. 

2.   Program Studi Teknik Elektro(TE) 
- Ketua     : Turahyo, ST.,M.Eng 

 
III.     Unsur Penunjang Akademik 

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)  : Nur Imansyah, S.Kom., M.Kom. 
 
IV.     Unsur Pelaksana Administrasi 
 Kepala Bagian 

1. Kabag Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK)  : Farida Ariana,ST 
2. Kabag Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) : Evvylia, S.T. 
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1.4  Slogan  

I – TOP 
Slogan STITEK Bontang meliputi: 

I nnovation(Inovasi)  : Berupaya dengan sungguh-sunguh untuk selalu menemukan hal-

hal/ temuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya,  

baik berupa ide, gagasan, metode dan peralatan.  

Totality(Totalitas) :  Mengerahkan semua kemampuan yang dimiliki dengan sungguh-

sungguh atau secara total, maksimal dan tidak setengah-setengah dalam menjalankan 
proses  pengelolaan Stitek, pelaksanaan Tri dharma perguruan Tinggi (Pendidikan dan 
Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian pada Masyarakat) dan 
Kewirausahaan(Entrepreneur) 

Openness(Keterbukaan) : Berkomitmen untuk memegang nilai-nilai kejujuran dan 

senantiasa membuka diri untuk menerima ide-ide baru yang bersifat positif membangun.  

Professional(Profesional) : Melaksanakan tugas dengan kesungguhan hati, sesuai 

kompetensi, bertanggungjawab dengan kreatifitas yang tinggi dan terus mengembangkan 
diri.  
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BAB 2 

KETENTUAN UMUM 

 

Dalam buku pedoman akademik ini yang dimaksud dengan : 

1. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana yang diarahkan 

pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. 

2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia(KKNI) adalah kerangka penjenjangan 

kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan 

mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta 

pengalaman kerja dalam rangka memberikan pengakuan kompetensi kerja sesuai 

dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor. 

3. Kurikulum berbasis adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian 

pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan program studi. 

4. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi 

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 

dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran. 

5. Sistem  Kredit  Semester (SKS) adalah  takaran waktu kegiatan belajar yang 

dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses 

pembelajaran melalui bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas 

keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu 

program studi.  

6. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling 

sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir 

semester.  

7. Semester  Reguler  adalah  satuan  waktu  kegiatan  akademik  yang  terdiri atas  14 

(empat belas) hingga 18  (delapan  belas)  minggu  kuliah  atau  kegiatan  terjadwal  

lainnya secara  efektif  termasuk  2  (dua)  minggu  kegiatan  penilaian,  berikut 

kegiatan  iringannya. 

8. Semester  Antara/pendek  adalah  semester  tambahan    yang  ditawarkan  oleh 

program  studi  atas  dasar  kebijakan  akademik.   

9. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah perencanaan proses pembelajaran 

setiap mata kuliah dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama 

kelompok keahlian dalam satu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam 

program studi. 

10. Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang disusun secara 

rinci dalam setiap semester. 
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11. Registrasi  adalah  proses  yang  harus  dilalui  oleh  mahasiswa  pada  setiap  awal  

semester yang  mencakup  proses  (1)  registrasi  administrasi,  (2)  registrasi  

akademik  dan  (3) registrasi  mata  kuliah.   

12. Pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. 

13. Nilai kredit adalah nilai yang dinyatakan besar usaha untuk menyelesaikan tugas-

tugas yang ada dalam program perkuliahan, seminar, praktikum, kerja praktek 

maupun tugas-tugas lainnya. 

14. Kuliah adalah kegiatan tatap muka yang dilakukan antara dosen dan mahasiswa 

secara terjadwal didalam kelas atau ditempat lain yang ditentukan. 

15. Seminar adalah pertemuan ilmiah berkaitan dengan matakuliah yang 

diselenggarakan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen yang bersangkutan. 

16. Praktikum adalah kegiatan akademik terstruktur yang dilakukan dilaboratorium 

atau tempat lain yang ditentukan. 

17. Pengabdian adalah kegiatan mahasiswa dibawah bimbingan dosen dalam rangka 

memanfaatka ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan 

masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

18. Penelitian adalah kegiatan mahasiswa dibawah bimbingan dosen dalam rangka 

mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 

19. Tugas adalah kegiatan akademik terstruktur yang dilakukan oleh mahasiswa 

dengan bimbingan dosen/asisten dosen. 

20. Kuis dan Ujian Tengah Semester adalah kegiatan evaluasi yang dilaksanakan selama 

masa perkuliahan berlangsung dalam semester yang bersangkutan. 

21. Ujian Akhir Semester adalah kegiatan evaluasi yang dilaksanakan diakhir semester.  

22. IP adalah suatu angka yang menunjukkan prestasi mahasiswa dari matakuliah yang 

ditempuh dalam satu semester yang dihitung dengan jumlah dari perkalian sks 

setiap matakuliah dikalikan dengan bobot nilai yang diperoleh dibagi dengan jumlah 

sks yang ditempuh. 

23. IPK adalah suatu angka yang menunjukkan prestasi mahasiswa dari seluruh 

matakuliah yang ditempuh yang dihitung dengan jumlah dari perkalian sks setiap 

matakuliah dikalikan dengan bobot nilai yang diperoleh dibagi dengan jumlah sks 

yang ditempuh. 

24. Ketua adalah Ketua STITEK Bontang. 

25. Senat adalah senat STITEK Bontang yang menjalankan fungsi pertimbangan dan 

pengawasan akademik STITEK Bontang.  

26. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaraan yang 

memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis kegiatan 

akademk 
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27. Sivitas akademika STITEK Bontang adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri 

atas dosen dan mahasiswa STITEK Bontang. 

28. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuan STITEK Bontang dengan tugas 

utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, seni, budaya melalui pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat.  

29. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan 

diangkat untuk menunjang penyelenggaraan tridarma STITEK Bontang berupa 

dosen dan tenaga penunjang akademik.. 

30. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah sebagai mahasiswa pada 

program studi di STITEK Bontang. 

31. Alumni adalah seorang yang telah menamatkan pendidikan dan mendapatkan 

ijazah dari STITEK Bontang. 
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BAB 3 

SISTEM PENDIDIKAN 

 
3.1  Jenjang Pendidikan dan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan 

3.1.1 Jenjang Pendidikan 

Sekolah Tinggi Teknologi (STITEK) Bontang menyelenggarakan pendidikan dengan 

jenjang pendidikan berupa Pendidikan Akademik Program Sarjana (S1). Program sarjana 

diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut: 

a. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu 

sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara 

penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya; 

b. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai 

dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat 

dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama; 

c. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang 

keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama dimasyarakat; 

d. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang 

merupakan keahliannya. 

 
3.1.2  Sistem Penyelenggaraan  Pendidikan 

3.1.2.1 Sistem Kredit Semester 

a. Definisi Sistem Kredit Semester(SKS) 

Sistem  Kredit  Semester  yang selanjutnya disingkat sks adalah  takaran waktu 

kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses 

pembelajaran melalui bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan 

usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.   

b. Jenis Semester 

Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 

16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Setiap 

tahun akademik dibagi dalam dua semester yang tercantum dalam kalender akademik 
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STITEK Bontang sebagai semester reguler dan STITEK Bontang menyelenggarakan semester 

antara. 

1) Semester Reguler 

Semester  Reguler  adalah  satuan  waktu  kegiatan  akademik  yang  terdiri atas  14 

(empat belas) hingga 18  (delapan  belas)  minggu  kuliah  atau  kegiatan  terjadwal  

lainnya secara  efektif  termasuk  2  (dua)  minggu  kegiatan  penilaian,  berikut kegiatan  

iringannya. 

2) Semester Antara/Pendek 

Semester  Antara/pendek  adalah  semester  tambahan    yang  ditawarkan  oleh 

program  studi  atas  dasar  kebijakan  akademik.  Semester Antara/pendek 

diselenggarakan untuk membantu mahasiswa untuk mempercepat studi dan 

memperbaiki IPK dengan memanfaatkan waktu luang antar semester.  

Penyelenggaraan Semester Antara/pendek paling sedikit 8 (delapan) minggu 

dengan beban belajar paling banyak 9 (sembilan) sks. Kegiatan  perkuliahan  untuk  

Semester  Antara/pendek  adalah  kegiatan akademik  yang  setara  dengan  kegiatan  1  

(satu)  semester yang tersusun paling sedikit dengan tatap muka 16 (enam belas) kali, 

termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester Antara/pendek. 

c. Tujuan SKS 

1. Tujuan Umum 

Tujuan  Umum  penerapan  Sistem  Kredit  Semester  di  STITEK Bontang  adalah  untuk  

menyajikan  program  pendidikan  yang beraneka  ragam dan  luwes, sehingga mahasiswa 

dapat memilih mata kuliah yang  sejalan dengan minat, bakat dan tuntutan lapangan kerja. 

2. Tujuan Khusus SKS 

Tujuan khusus penerapan Sistem Kredit Semester adalah untuk: 

a. memberikan  kesempatan  kepada para  mahasiswa  yang cakap dan giat  belajar  agar  

dapat  menyelesaikan  studi  dalam  waktu  yang sesingkat-singkatnya. 

b. memberikan  kesempatan  kepada  para  mahasiswa  agar  dapat mengambil  mata  kuliah 

yang  sesuai  dengan  minat,  bakat, dan kemampuannya.  

c. memberikan  kemungkinan  agar  sistem  pendidikan  dengan input dan output jamak 

dapat dilaksanakan. 
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d. mempermudah  penyesuaian  kurikulum  dari  waktu  ke  waktu sesuai dengan 

perkembangan ilmu dan teknologi. 

e. memungkinkan  sistem  evaluasi  kemajuan  belajar  mahasiswa dapat diselenggarakan 

dengan sebaik-baiknya. 

f. memungkinkan  pengalihan  (transfer)  kredit  antar  program  studi dalam lingkungan 

STITEK Bontang. 

g. memungkinkan  perpindahan  mahasiswa  dari  perguruan  tinggi lain ke STITEK Bontang. 

d.  Ciri-Ciri SKS 

1. Tiap-tiap mata kuliah diberi harga yang dinamakan nilai kredit. 

2. Banyaknya nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah bisa sama dan tidak sama. 

3. Banyaknya  nilai  kredit  untuk  masing-masing  mata  kuliah  ditentukan  atas dasar  

besarnya  usaha  untuk  menyelesaikan  tugas-tugas  yang  dinyatakan dalam  program  

perkuliahan,  praktikum,   kerja  lapangan  ataupun  tugas-tugas lain.  

 
3.1.2.2  Nilai Kredit 

a. Nilai Kredit Pembelajaran 

Nilai 1 sks untuk proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial setara 

dengan beban studi tiap minggu selama satu semester, terdiri dari: 

1. 50(lima puluh) menit kegiatan tatap muka. 

2. 60(enam puluh) menit kegiatan penugasan terstruktur, yaitu kegiatan studi yang tidak 

terjadwal tetapi direncanakan oleh dosen mata kuliah bersangkutan, misalnya 

menyelesaikan pekerjaan rumah, mengerjakan soal, responsi, menerjemahkan suatu 

artikel dan sebagainya. 

3. 60(enam puluh) menit kegiatan akademik mandiri untuk memperdalam, mempersiapkan 

atau tujuan lain dari suatu akademik, misalnya membaca buku referensi, diskusi antar 

mahasiswa dan sebagainya. 
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b. Nilai Kredit Kegiatan Seminar 

1 (satu)  sks  pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis 

terdiri atas:  

1. Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu dan per semester. 

2. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit perminggu persemester. 

c. Nilai Kredit untuk Praktikum, Penelitian,  Pengabdian kepada Masyarakat, 

Penyusunan Tugas Akhir  dan Sejenisnya 

1. Praktikum di  laboratorium atau dikelas. 

Nilai  1 (satu)  SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum  baik yang dilakukan 

di ruang  laboratorium maupun di ruang kelas adalah  sebanyak  170(seratus tujuh puluh) 

menit  per  minggu  per semester; 

2. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat,  kerja praktek, penyusunan  tugas akhir dan 

sejenisnya.  

Nilai  satu  SKS  penelitian,  pengabdian kepada masyarakat, kerja praktek, penyusunan  

tugas akhir,  kerja praktek  dan  sejenisnya adalah  beban  tugas  sebanyak 170 (seratus tujuh 

puluh) menit perminggu  per semester. 

 

3.1.2.3  Beban Studi, Indeks Prestasi dan Masa Studi 

a. Beban Studi 

Beban studi mahasiswa dalam 1 (satu) semester ditentukan berdasarkan rerata waktu 

kerja sehari dan kemampuan individu, yaitu kegiatan belajar di kelas dan di luar kelas, 

kurang lebih 8-10 jam belajar perhari atau 48-60 jam belajar per minggu. 

1. Beban  studi minimum mahasiswa  pada  tahun  pertama ditetapkan  sebesar 41 SKS, yang 

harus diselesaikan dalam bentuk paket.   

2. Untuk  semester-semester berikutnya, beban  studi  mahasiswa  ditetapkan  berdasarkan  

Indeks  Prestasi  Semester  (IPS) yang diperolehnya. Setelah 2 (dua) semester pada tahun 

akademik pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks persemester 

pada semester berikutnya. 

3. Beban  studi  program  sarjana Teknik Informatika  adalah  146  (seratus  empat  puluh 

enam)  SKS dan program  sarjana Teknik Elektro  adalah  144  (seratus  empat  puluh 
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empat)  SKS. Perhitungan  IPS  maupun  IPK dilakukan  dengan  terlebih  dahulu  

mengalikan  nilai  huruf  dengan  bobotnya, sebagai berikut: 

A = 4; B = 3;; C = 2; D = 1; E = 0 

4. Beban  studi  yang  boleh  diambil  oleh  mahasiswa  untuk  semester - semester  berikutnya  

didasarkan  atas  IPS  semester  sebelumnya,   dengan ketentuan  sebagai berikut 

IPS Beban Studi Maksimum 

≥ 3,15  = 24 SKS 

2,50 – 3,14  = 21 SKS 

2,00 – 2,49  = 18 SKS 

 ≤1,99  = 15 SKS 

 

5. Pada  semester  pertama  dan  kedua,   mahasiswa  diharuskan  mengambil seluruh mata 

kuliah  yang telah ditetapkan dalam kurikulum untuk kedua semester tersebut  

b. Indeks Prestasi 

Nilai 1 (satu) sks setara dengan 3 (tiga) jam kerja, maka beban studi mahasiswa 

umumnya untuk tiap semester sama dengan 16-20 sks, atau sekitar 18 (delapan belas) sks 

per semester. Dalam menentukan beban tersebut perlu diperhatikan kemampuan individu 

dan hasil studi pada semester sebelumnya yang tercermin dalam Indeks Prestasi (IP). 

Sistem Kredit Semester terdiri dari dua jenis Indeks Prestasi yaitu Indeks Prestasi 

Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). 

Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah ukuran keberhasilan mahasiswa dalam menempuh 

mata kuliah pada 1 (satu) semester. 

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran keberhasilan mahasiswa dalam menempuh 

mata kuliah yang dihitung mulai masa awal studi sampai semester terakhir yang telah 

diikuti. 

Besarnya IPS dan IPK dapat dihitung sebagai berikut: 

IPS = 
∑(𝐾𝑠 𝑥 𝑁)

∑ 𝐾𝑠
 

IPK = 
∑(𝐾𝑠 𝑥 𝑁)

∑ 𝐾𝑘
 

Dengan ketentuan: 
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Ks = jumlah sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut; 

Kk= jumlah sks mata kuliah yang pernah diambil sejak awal sampai semester yang 

bersangkutan tanpa nilai gagal (nilai huruf E) 

N= nilai bobot masing-masing mata kulaih 

c. Masa Studi  

Masa studi program sarjana (S1)  ditempuh paling cepat dijadwalkan dalam 8  

(delapan)  semester  dan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik atau 14 (empat belas) 

semester.  

Prodi 
Semester 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Semester 8 Yudisium & 

Wisuda 
TI 20 21 22 21 20 21 17 4 

TE 20 20 18 20 20 20 20 6 

 

3.1.2.4 Penjaminan Mutu Akademik  Program  Studi 

a. STITEK Bontang mewajibkan pelaksanaan Penjaminan Mutu Akademik yang dikawal oleh 

Gugus Jaminan Mutu (GJM) dan diperkuat oleh Unit Jaminan Mutu disetiap Program studi. 

b. Penjaminan mutu akademik meliputi beberapa dimensi yang menyangkut mutu 

pendidikan tinggi yaitu masukan, proses, keluaran dan dampak. 

c. Kegiatan penjaminan mutu melalui tahapan perencanaan, pemantauan, audit internal, 

evaluasi diri, koreksi untuk peningkatan mutu yang berkelanjutan. 

d. Program studi harus memiliki dan menjalankan dokumen-dokumen penjaminan mutu, 

yaitu Spesifikasi Program Studi, Kebijakan Akademik, Standard Akademik, Peraturan 

Akademik, dan Pedoman Prosedur pelaksanaannya. 

3.1.2.5  Kurikulum 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian 

pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan program studi. 

a. Penyusunan dan pelaksanaan kurikulum semua program studi di STITEK Bontang 

berdasarkan pada penerapan Kurikulum berbasis KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia)  
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b. Standar kompetensi lulusan mencakup: 

1. Sikap  

2. Pengetahuan yang dikuasai 

3. Keterampilan Umum dan Khusus 

3.1.2.6  Mata Kuliah dan Rencana Pembelajaran Semester 

a. Mata kuliah 

Isi dan luas bahasan suatu mata kuliah harus mendukung tercapainya visi, misi, dan 

tujuan program pendidikan program studi dan diukur dengan satuan kredit 

semester.Suatu mata kuliah dapat diasuh oleh seorang dosen atau Tim (Team Teaching) 

yang ditetapkan oleh Wakil Ketua berdasarkan usulan Ketua Prodi. 

b. Rencana Pembelajaran Sesmester 

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah perencanaan proses pembelajaran setiap 

mata kuliah dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama kelompok 

keahlian dalam satu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.   

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah harus dilengkapi dengan 

RPS  dan Kontrak Perkuliahan. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPS dilakukan oleh 

Gugus Jaminan Mutu (GJM) dan Unit Jaminan Mutu Prodi yang bersangkutan sebagai bagian 

dari proses penjaminan mutu. 

3.1.2.7  Kalender  Akademik 

a. Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang disusun secara rinci 

dalam setiap semester 

b. Kalender Akademik disusun oleh Pembantu Akademik Bidang Akademik yang telah 

disahkan dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua. 

c. Fungsi kalender akademik sebagai pedoman waktu penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. 

d. Muatan Kalender Akademik meliputi masa: 

1. Pendaftaran dan Daftar Ulang Mahasiswa 

2. Pengisian Rencana Studi (RS) dan Perubahan Rencana Studi (PRS); 

3. Perkuliahan dan ujian 

4. Kegiatan penunjang akademik lainnya 
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e. Kegiatan perkuliahan Semester Ganjil dan Genap dibagi menjadi perkuliahan tahap 1 

(satu) selama 7 (tujuh) minggu, pelaksanaan UTS selanjutnya perkuliahan tahap 2(dua) 

selama 7(tujuh) minggu kemudian UAS. 

f. Kalender Akademik wajib digunakan oleh: 

1. Ketua 

2. Wakil Ketua; 

3. Gugus Jaminan Mutu; 

4. Ketua dan Sekretaris Program Studi; 

5. Unit Jaminan Mutu; 

6. Unit Pelaksana Teknis; 

7. Dosen; 

8. Kepala Bagian; 

9. Staff Kependidikan dan Non Kependidikan, dan; 

10. Mahasiswa. 
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SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI (STITEK) BONTANG 
KALENDER AKADEMIK SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG 

Periode 6 Mei 2018 s/d 8 September 2019 
Nomor: 

 
Bontang, 30 Juli 2018 

Wakil Ketua STITEK Bontang 
 
 

Herri Susanto,SS.,M.Hum 
11180977011 

SEMESTER PENDEK 2017/2018   
6-10  Agustus 2018 Pendaftaran Semester Pendek 2017/2018 
13 Agustus-21  September 2018 Masa Perkuliahan Semester Pendek 2017/2018 
10-14  September 2018 Ujian Semester Pendek 
17-20  September 2018 Hasil Ujian Semester Pendek 
14 sd 16  September 2018 Pengenalan STITEK Bontang melalui Basic Study Skills 

(BSS)MaBa TA 2018/2019 
SEMESTER GANJIL 2018-2019 2018  
17 sd. 28  September 2018 Perwalian dan Pengurusan Registrasi Semester ( SPP, 

KRS) Semester Ganjil bagi seluruh Mahasiswa  
24 sd 28  September 2018 Pengajuan Cuti dan Aktif Kuliah 
2 sd 4  Oktober 2018 Masa Perubahan Rencana Studi (PRS)  
1 Okt sd 16   November 2018 Kuliah Tahap 1 
19 sd 23  November 2018 Masa Ujian Tengah Semester (UTS) 
26 Nov 2018 sd  4  Januari 2019 Kuliah Tahap 2           
7 sd 11  Januari 2019 Minggu Tekun                 
14 sd 18  Januari 2019 Masa Ujian Akhir Ujian Semester (UAS)                                             
30 Januari 2019 Hari Terakhir Pengumuman Hasil Ujian Semester Ganjil 

2018-2019 
21 Jan sd 8   Februari 2019 Libur Smtr Ganjil    
SEMESTER GENAP 2018-2019   

11 Feb sd 22  Februari 2019 Perwalian dan Pengurusan Registrasi Semester ( SPP, 
KRS) Semester Genap bagi seluruh Mahasiswa 

18 sd 21  Februari 2019 Pengajuan Cuti & Aktif Kuliah 
26 sd. 28     Februari 2019 Masa Perubahan Rencana Studi (PRS)     
25 Februari sd. 12 April 2019 Kuliah Tahap 1  
15 sd 18  April 2019 Masa Ujian Tengah Semester (UTS) 
6 Mei sd. 14 Juni 2019 Libur Ramadhan       
3 sd. 14 Juni   2019 Libur Hari Raya Idul Fitri 
22 April sd  3  
dan 17  Juni sd 12  

Mei  
Juli   

2019 Kuliah Tahap 2 

15 sd 19  Juli 2019 Minggu Tekun            
22  sd 26  Juli 2019 Masa Ujian Akhir Ujian Semester (UAS)                                             
SEMESTER PENDEK 2018/2019   
29 sd. 31  Juli  2019 Pendaftaran Semester Pendek(SP)                           
1 sd.23 Agustus 2019 Masa Perkuliahan Semester Pendek 2017/2018 
26 sd. 28 Agustus 2019 Ujian Semester Pendek 
29 Agustus 2019 Hasil Ujian Semester Pendek 
25  Agustus 2019 Wisuda IX                           
6 sd 8  September 2019 Pengenalan STITEK Bontang melalui Basic Study Skills 

(BSS)MaBa TA 2019/2020 
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3.2  Tata Tertib  Pelaksanaan  Pendidikan 

3.2.1 Perkuliahan 

a. Perkuliahan adalah kegiatan pembelajaran yang terstruktur sesuai dengan Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS) dan Satuan Acara Perkuliahan(SAP). 

b. Mahasiswa wajib mengikuti kuliah /tutorial tepat pada waktunya sampai saatnya 

berakhir dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu perkuliahan/tutorial. 

c. Selama mengikuti perkuliahan/tutorial, mahasiswa diwajibkan mengikuti ketentuan-

ketentuan sebagai berikut: 

1. Berlaku sopan; 

2. Berpakaian bersih, rapi dan sopan; 

3. Bersepatu, kecuali tidak memungkinkan; 

4. Dilarang makan dan merokok; 

5. Dilarang meninggalkan ruang kuliah/laboratorium, kecuali dengan ijin dosen yang 

bersangkutan; 

6. Dilarang mengaktifkan alat elektronik (HP, laptop, Ipod, MP3, tab dan sejenisnya sesuai 

dengan peraturan yang ditetapkan) 

d. Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan/tutorial sekurang-kurangnya sebanyak 

75% dari jumlah wajib hadir. 

e. Kehadiran perkuliahan/tutorial yang kurang dari 75% tanpa alasan yang sah 

mengakibatkan mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian mata kuliah yang 

bersangkutan. 

f. Prodi dapat mengizinkan mahasiswa yang tidak diperkenankan mengikuti ujian 

sebagaimana dimaksud pada point 5) untuk mengikuti ujian berdasarkan alasan sebagai 

berikut: 

1. Sakit, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; 

2. Sedang melaksanakan kegiatan kurikuler di luar kampus, dibuktikan dengan surat 

keterangan dari Wakil Ketua/Ketua; 

3. Sedang melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler, dibuktikan dengan surat keterangan 

dari Wakil Ketua/Ketua; 
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4. Sedang mendapatkan tugas kantor tempat bekerja dibuktikan dengan surat 

tugas/dinas yang sah dari tempat kerja ybs yang disetujui pleh Prodi. 

5. Mempunyai keperluan tertentu atas persetujuan Prodi. 

3.2.2 Praktikum 

a. Praktikum adalah salah satu strategi pembelajaran yang memberikan latihan bidang 

keahlian baik dikelas maupun di laboratorium yang tersedia. 

b. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan praktikum yang telah dirancang; 

c. Mahasiswa diwajibkan mengikuti praktikum sebanyak 100% kehadiran; 

d. Kehadiran praktikum yang kurang dari 100% tanpa alasan yang sah mengakibatkan 

mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian praktikum; 

e. Prodi dapat mengizinkan mahasiswa yang tidak diperkenankan mengikuti ujian 

sebagaimana dimaksud pada point 4) untuk mengikuti ujian berdasarkan alasan sebagai 

berikut: 

1. Sakit, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; 

2. Sedang melaksanakan kegiatan kurikuler di luar kampus, dibuktikan dengan surat 

keterangan dari Prodi/Wakil Ketua; 

3. Sedang melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler, dibuktikan dengan surat keterangan 

dari Wakil Ketua/Ketua; 

4. Mempunyai keperluan tertentu atas persetujuan Prodi/Wakil Ketua. 

f. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada poin 4) disesuaikan dengan kebijakan prodi 

berdasarkan kompetensi yang diharapkan dalam praktikum yang bersangkutan. 

g. Selama mengikuti praktikum, mahasiswa harus mengikuti ketentuan sebagai berikut: 

1. Berlaku sopan; 

2. Berpakaian bersih, rapi dan sopan; 

3. Dilarang makan, minum dan merokok; 

4. Dilarang meninggalkan ruang kuliah/laboratorium, kecuali dengan ijin dosen yang 

bersangkutan, dan; 

5. Dilarang mengaktifkan alat elektronik (HP, laptop,  e-pad, MP3 dan sejenisnya diluar 

instruksi dosen, laboran atau pengawas) 
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3.2.3 Ujian  Tengah Semester (UTS) dan  Ujian Akhir  Semester (UAS) 

a. UTS dan UAS dilaksanakan sesuai kalender akademik. 

b. Mahasiswa wajib hadir diruang ujian yang telah ditentukan. 

c. Mahasiswa yang terlambat hadir lebih dari 30 (tiga puluh) menit tidak diperkenankan 

mengikuti ujian kecuali mendapatkan ijin dari Prodi. 

d. Mahasiswa yang terlambat hadir kurang dari 30 (tiga puluh) menit tidak diberikan 

tambahan waktu. 

e. Mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir yang telah disediakan. 

f. Mahasiswa wajib menunjukkan KTM dan kartu ujian yang masih berlaku. 

g. Selama ujian berlangsung mahasiswa diwajibkan bekerja dengan tenang, jujur dan 

mandiri. 

h. Mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan pada saat ujian dikeluarkan dari 

ruangan ujian dan diberikan nilai E. 

i. Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian tanpa alasan yang sah diberikan nilai E. 

j. Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian dengan alasan yang sah dapat mengikuti ujian 

susulan sesuai dengan ketentuan Prodi. 

 
3.3   Evaluasi Hasil  Studi 

3.3.1  Jenis  Evaluasi 

Proses belajar mengajar dimonitor dan dilakukan penilaian secara berkala yang dapat 

berbentuk ujian dan pelaksanaan tugas. Ujian pada dasarnya dilaksanakan dalam bentuk 

antara lain: tugas/kuis/tes kecil/responsi, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan 

ujian praktikum dan Ujian dalam sidang Tugas Akhir(TA). Selain jenis-jenis ujian tersebut, 

penilaian hasil belajar dapat diselenggarakan dalam bentuk yang lain dengan seijin program 

studi dengan alasan tertentu yang dapat dipertanggunggjawabkan. 

3.3.2 Tugas dalam Perkuliahan  

Setiap dosen wajib memberikan tugas minimal sesuai dengan beban sks mata kuliah 

pada rencana program dan kegiatan perkuliahan semester. Setiap tugas yang diberikan 

kepada mahasiswa harus sesuai dengan rencana dan bahan pembelajaran yang sudah 

disampaikan. Setiap tugas dikoreksi, dibahas dan/atau dikembalikan kepada mahasiswa 

sebagai umpan balik proses dan hasil pembelajaran. 
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3.3.3 Ujian  Semester 

Ujian semester terdiri atas Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester 

(UAS). Selama satu semester dilakukan 1(satu) kali Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian 

Akhir Semester (UAS) untuk setiap mata kuliah yang ditawarkan. Nilai mahasiswa  hasil 

ujian semester dipublikasikan melalui sistem informasi dan/atau Kartu Hasil Studi(KHS). 

3.3.4 Tugas  Akhir (TA) 

Tugas Akhir (TA) merupakan kegiatan terstruktur yang dimaksudkan untuk 

memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menulis dan berkarya secara ilmiah 

berdasarkan hasil penelitian dan/atau eksperimen. Tugas Akhir merupakan mata kuliah 

syarat untuk menyelesaikan studi pada pendidikan di STITEK Bontang. Bentuk dan tatacara 

pelaksanaan Tugas Akhir ditetapkan dalam peraturan tersendiri oleng masing-masing 

program studi. 

3.3.5  Tujuan Evaluasi Hasil Studi 

Evaluasi hasil  studi dilakukan untuk: 

a. Menilai  apakah  mahasiswa  telah  memahami  atau  menguasai  bahan  yang disampaikan 

dalam suatu mata kuliah. 

b. Mengelompokkan  mahasiswa  kedalam  beberapa  golongan  berdasarkan 

kemampuannya,  yaitu  golongan  istimewa  (nilai  A),   golongan  baik  (nilai  B),  golongan 

cukup  (nilai  C),  golongan  kurang  (nilai  D),  dan  golongan  sangat  kurang (nilai E). 

3.3.6   Evaluasi Hasil Studi 

a. Evaluasi hasil studi semester dilakukan pada tiap akhir semester untuk mata kuliah yang 

diprogramkan oleh mahasiswa pada semester tersebut yang dinyatakan dengan Indeks 

Prestasi Semester(IPS). 

b. Evaluasi Hasil Studi jenjang S1 dilaksanakan pada akhir tahun kedua dan akhir tahun 

keempat yang diatur dengan pedoman prosedur. 

c. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk menentukan mahasiswa diperkenankan 

melanjutkan atau tidak melanjutkan studi.  

d. Mahasiswa tidak diperkenankan melanjutkan studi memperoleh Surat Keputusan Ketua 

mengenai status Drop Out (DO). 
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e. Mahasiswa diperkenankan melanjutkan studi apabila telah mengumpulkan minimal 

setengah dari jumlah  sks yang diprogramkan dalam kurikulum dengan IPK minimal = 

2,00. 

f. Jika mahasiswa telah mengumpulkan lebih dari jumlah minimal sks dengan IPK kurang 

dari 2,00, maka evaluasi studi ditentukan dengan menghitung nilai terbaik sebanyak sks 

minimal. 

g. Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan/lulus apabila telah 

mengumpulkan sks minimal sesuai dengan: 

1. IPK = 2,00; 

2. Memiliki nilai D maksimum 5% dari total SKS yang telah diselesaikan. 

3. Tidak ada nilai E; 

4. Telah menyelesaikan tugas akhir, persyaratan lain yang ditetapkan oleh prodi masing-

masing; 

5. Sudah mengikuti yudisium. 

h. Mahasiswa dapat memperbaiki nilai melalui ujian perbaikan selama batas waktu studi 

yang diperkenankan belum dilampaui. 

i. Mahasiswa dapat mempersingkat masa studi melalui semester pendek yang 

diselenggarakan oleh STITEK Bontang dan diatur dalam pedoman prosedur tersendiri. 

3.4  Tata Cara  Penilaian 

3.4.1 Komponen Penilaian 

a. Komponen  penilaian  terdiri  dari  nilai kehadiran kuliah,  nilai tugas,  nilai kuis, nilai 

praktikum, Ujian  Tengah  Semester (UTS), dan nilai Ujian  Akhir  Semester(UAS). 

No Komponen Bobot 

1 Nilai kehadiran 
perkuliahan 

10%-15% 

2 Nilai tugas 10%-20% 

3 Nilai kuis 5%-15% 

4 Nilai praktikum 10%-20% 

5 Nilai UTS 20%-30% 

6 Nilai UAS 25%-35% 

 TOTAL 100% 
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b. Cara  penilaian  dapat dilakukan  dalam  bentuk  ujian  lisan,  tertulis,  presentasi tugas,  

seminar, penulisan  karya  tulis, ataupun kombinasi dari bentuk-bentuk ujian tersebut. 

c. Bobot  penilaian  untuk  setiap  bentuk  ujian  dalam  suatu  mata  kuliha ditentukan  secara  

proporsional  sesuai  dengan  beban  materi  yang  diujikan berdasarkan peraturan  yang 

ditetapkan oleh masing-masing prodi.   

d. Dalam Sistem Kredit Semester, tidak dikenal ujian ulangan. Mahasiswa  yang  disebabkan  

oleh  kondisi  tertentu  tidak  mengikuti  ujian, maka  berdasarkan  pertimbangan  dosen  

pengasuh  mata  kuliah,  dapat diberikan  ujian  susulan,  yang  dilaksanakan  sebelum  

batas  akhir  penyerahan Daftar  Peserta  dan  Nilai  Akhir  (DPNA)  kepada  masing-masing 

Prodi. 

e. Untuk  dapat  mengikuti  ujian  akhir  semester,  mahasiswa  harus  memiliki kehadiran 

≥75% dari total kehadiran. 

f. Ujian  akhir  semester  untuk  suatu  mata  kuliah  tidak  dilaksanakan  jika  dosen mengajar  

<75%  dari  total  kehadiran  yang  seharusnya  dan  seluruh mahasiswa untuk mata kuliah 

tersebut diberikan nilai C.  

g. Dosen  yang  tidak  memenuhi  syarat  minimum  mengajar  untuk  suatu  mata kuliah  

tidak  berhak  mendapatkan  Surat  Keputusan(SK)  mengajar  untuk  mata kuliah  tersebut,  

tidak  diberikan  tugas  mengajar  pada  semester  berikutnya dan dapat diberikan sanksi 

akademik lainnya.   

3.4.2  KonversiI Nilai 

Nilai  akhir  untuk  setiap  mata  kuliah,  merupakan  indikator  dari  prestasi  akademik 

yang  dicapai  oleh  seorang  mahasiswa  dan  diberikan  atas  dasar  penilaian  terhadap 

semua  ujian  yang  diadakan  sepanjang  semester  dengan  memperhitungkan  bobot nilai  

yang  ditetapkan  sebelumnya.  Nilai  akhir  untuk  suatu  mata  kuliah  dalam bentuk  angka  

dikonversikan  dengan  cara  tertentu  ke  dalam  bentuk  huruf. 

Konversi nilai dilakukan dengan cara  sebagai berikut: 

a. Nilai  ujian  mahasiswa  dalam  bentuk  angka  (dari  skala  nilai  0  -  100)  diubah ke  

dalam  bentuk  huruf  dengan  berpedoman  kepada  metoda  PAP  (Penilaian Acuan 

Patokan). 

  



 

24 
 

STITEK  
BONTANG 

I-TOP;Innovation – Totality – Openness – Professional  

Sekolah Tinggi Teknologi Bontang 

b. Rentang nilai PAP adalah sebagai berikut: 

Nilai Huruf Nilai Mutu Nilai Angka 

A 4 >85 - 100 

B 3 > 70 – 85 

C 2 >55 – 70 

D 1  >40 – 55 

E 0 ≤ 40 

 

3.4 .3  Penyerahan  Hasil  Penilain 

Penyerahan hasil penilaian dilakukan dengan cara  sebagai berikut: 

a. Daftar  Peserta  dan  Nilai  Akhir  (DPNA)  untuk  setiap  mata  kuliah  dicetak sebelum  

ujian  akhir  semester  dimulai.  DPNA  ditandatangani  oleh mahasiswa sebagai bukti 

keikutsertaan ujian.  

b. Dosen  pengasuh  mata  kuliah  mengisikan  nilai-nilai  mahasiswa  pada  DPNA dan nilai 

detil dan  menyerahkan dalam bentuk hardcopy  kepada  Program Studi dan BAAK 

masing-masing satu rangkap  paling lambat  2  minggu  setelah  ujian  dilaksanakan.  DPNA  

diserahkan  bersama dengan daftar hadir dosen dan peserta kuliah. 

c. DPNA dan nilai detil diverifikasi oleh Program Studi masing-masing yang selanjutnya 

Program Studi memberikan verifikasi kepada dosen yang bersangkutan untuk 

melanjutkan pengisian nilai tersebut pada Sistem Informasi Akademik (Siakad) online. 

d. Dosen  harus  mengumumkan  nilai  kepada  mahasiswa  sebelum  menyerahkan Kartu 

Hasil Studi (KHS)  dan  memberikan  kesempatan  mahasiswa  untuk  mengajukan 

keberatan  atas  nilai  yang  diberikan  dalam  waktu  2  (dua)  hari  kerja  setelah 

pengumuman dikeluarkan. 

e. Komponen-komponen  nilai,  beserta  nilai  akhir  yang  sudah  dikonversikan, harus  

diisikan  seluruhnya  pada  DPNA  sesuai  dengan  penilaian  yang dilakukan oleh dosen. 

f. Apabila  dosen  tidak  menyerahkan  DPNA  sampai  batas  waktu  yang ditetapkan,  maka  

semua  mahasiswa  yang  menempuh  mata  kuliah  tersebut dinyatakan  lulus dengan nilai 

B. 
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g. Nilai  mahasiswa  pada  DPNA  dimasukkan  pada  Siakad  online,  agar  Kartu Hasil  Studi  

(KHS)  dapat  dicetak  sebelum  masa  pengisian  Rencana Studi online  semester baru 

dimulai. 

h. Siakad online hanya bisa diisi oleh Program Studi, Dosen Pengampu Mata Kuliah dan 

Kabag. BAAK. 

i. Dosen  yang  tidak  memenuhi  ketentuan-ketentuan  diatas  tidak  berhak mendapatkan  

Surat  Keterangan  mengajar  untuk  mata  kuliah  tersebut,  tidak diberikan  tugas  

mengajar  pada  semester  berikutnya,  dan  dapat  diberikan sanksi akademik lainnya. 

3.4.4  Sanksi 

Mahasiswa  yang  tidak  berhasil  memenuhi  standar  keberhasilan  studi  akan diberi  

peringatan setiap semesternya  oleh  dosen  wali  dan  ketua  program studi yang 

bersangkutan.   

3.4.5  Perbaikan  Nilai 

a. Nilai akhir terendah yang tidak boleh diperbaiki adalah nilai B. 

b. Mata  kuliah  yang  nilai  akhirnya  diperbaiki  turut  diperhitungkan  dalam penentuan 

beban studi semester berikutnya. 

c. Perhitungan  Indeks  Prestasi  Semester  (IPS)  didasarkan  akumulasi nilai  terakhir  yang 

dicapai oleh mahasiswa untuk mata kuliah tersebut pada semester tertentu dan  Indeks  

Prestasi  Kumulatif (IPK) didasarkan  pada akumulasi nilai  terakhir  yang dicapai oleh 

mahasiswa untuk seluruh mata kuliah yang ditempuh selama menempuh studi (lihat 

3.1.2.3) 

d. Usaha  perbaikan  nilai  harus  dilaksanakan  sesegera  mungkin  dalam  rentang waktu 

studi yang telah ditetapkan baik pada semester reguler maupun melalui semester pendek. 
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BAB 4 

ADMINISTRASI AKADEMIK 

 

4.1   Sistem Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) 

Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) STITEK Bontang dilaksanakan menggunakan 5 

(lima) Jalur yaitu  

a. Jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK) 

Jalur PMDK adalah jalur penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan melalui seleksi atas 

prestasi calon mahasiswa baru selama menempuh studi dijalur sekolah menengah atas. 

Prestasi dapat berbentuk prestasi dalam bidang akademik (nilai rapor) maupun prestasi 

dalam bidang non akademik (minat, bakat, olah raga, karya ilmiah dan sebagainya).  

b. Jalur Reguler 

Jalur reguler adalah penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan secara reguler melalui 

ujian masuk tertulis dan/atau ujian khusus. 

c. Jalur Transfer 

Jalur transfer adalah penerimaan mahasiswa baru tanpa tes bagi semua program Diploma 

dan sarjana yang  yang serumpun dari perguruan tinggi lain ke program studi STITEK 

Bontang dengan ketentuan transfer tercantum pada prosedur penerimaan mahasiswa 

baru dari jalur transfer. 

d. Jalur Kerja Sama 

Jalur kerja sama adalah penerimaan mahasiswa baru melalui kerja sama dengan instansi 

lain. 

e. Jalur Pindahan. 

Jalur Pindahan adalah penerimaan mahasiswa baru yang pindah antar program studi 

internal STITEK Bontang. 

4.1.1  Pelaksanaan  Seleksi 

a. Penerimaan Mahasiswa Baru dilakukan oleh Sekolah Tinggi Teknologi (STITEK) Bontang. 

b. Jumlah mahasiswa yang diterima pada setiap penerimaan mahasiswa baru ditetapkan 

berdasarkan daya tampung dan standar pemenuhan kriteria seleksi. 

c. Pelaksanaan sistem penerimaan mahasiswa baru diatur berdasarkan keputusan Ketua. 
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d. STITEK Bontang mempertimbangkan penerimaan mahasiswa pindahan atau transfer dari 

Perguruan Tinggi lain dengan mengikuti peraturan yang berlaku. 

4.2  Biaya Studi 

4.2.1  Biaya Studi 

a. Biaya studi adalah biaya yang harus dibayarkan oleh setiap mahasiswa, selama menjalani 

pendidikan di STITEK Bontang. Biaya pendidikan untuk  semester baru harus dibayarkan 

pada awal  semester sebelum mahasiswa melakukan  tahapan registrasi  selanjutnya. 

b. Biaya pendidikan dibayarkan untuk  satu semester. 

c. Besarnya  biaya  pendidikan  dan  biaya  lainnya  ditetapkan  dengan  Keputusan Ketua 

dan dapat berbeda-beda untuk setiap  prodi. 

d. Mahasiswa  yang  mendapat  keringanan  membayar  biaya  pendidikan ditetapkan dengan 

Keputusan Ketua sebelum jadwal pembayaran dimulai. 

4.2.2  Jenis Biaya 

a. Basic Study Skills (BSS) adalah sejumlah dana yang wajib dibayarkan oleh mahasiswa baru 

guna memperoleh perlengkapan perkuliahan awal (jas almamater, baju praktikum, kaos 

orientasi, KTM) dan orientasi mahasiswa baru. 

b. Registrasi adalah sejumlah dana yang wajib dibayarkan oleh mahasiswa setiap awal 

kenaikan Tingkat Akademik diawal semester Ganjil (1, 3, 5, 7, 9, 11 dan 13). 

c. Dana Pengembangan Pendidikan(DPP) adalah sejumlah dana yang wajib dibayarkan oleh 

mahasiswa diawal masuk STITEK Bontang sesuai ketentuan Program Studi yang diminati. 

d. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) adalah sejumlah dana yang wajib dibayarkan 

oleh mahasiswa setiap awal semester. 

e. SKS adalah sejumlah dana yang wajib dibayarkan oleh mahasiswa (sesuai dengan jumlah 

sks yang diambil) selama aktif menjadi mahasiswa STITEK Bontang, kecuali berhenti 

studi sementara (cuti akademik) atau tinggal menunggu yudisium. 

f. Semester Pendek adalah sejumlah dana yang wajib dibayarkan oleh mahasiswa (sesuai 

dengan jumlah sks yang diambil) selama mengikuti perkuliahan Semester Pendek yang 

diselenggarakan di antara semester. 

g. Praktikum adalah sejumlah dana yang wajib dibayarkan oleh mahasiswa diawal masuk 

STITEK Bontang untuk kegiatan praktikum.  
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h. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah sejumlah dana yang wajib dibayarkan oleh mahasiswa 

sebelum mengikuti UAS. 

i. Bimbingan Tugas Akhir (TA) adalah sejumlah dana yang wajib dibayarkan oleh 

mahasiswa pada awal pengajuan proposal Tugas Akhir yang disetujui yang berlaku untuk 

maksimal 1 (satu) tahun masa pembimbingan. 

j. Pelaksanaan Wisuda adalah sejumlah dana yang wajib dibayarkan oleh mahasiswa pada 

periode pendaftaran wisuda STITEK Bontang yang dimulai dengan masa pelaksanaan 

Yudisium hingga Wisuda. 

4.3  Status dan Registrasi Mahasiswa 

a. Seseorang dinyatakan memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa STITEK Bontang 

apabila yang bersangkutan telah melakukan registrasi administrtif. 

b. Seorang mahasiswa yang telah melakukan registrasi administratif baru dapat dinyatakan 

mempunyai hak dan ijin mengikuti kegiatan akademik apabila mahasiswa tersebut telah 

melakukan registrasi akademik. 

c. Seorang mahasiswa dilarang memiliki Program Studi ganda. 

4.3.1  Definisi Registrasi 

Registrasi  adalah  proses  yang  harus  dilalui  oleh  mahasiswa  pada  setiap  awal  

semester yang  mencakup  proses  (1)  registrasi  administrasi,  (2)  registrasi  akademik  dan  

(3) registrasi  mata  kuliah.  Keseluruhan proses  registrasi harus  dilakukan  secara 

berurutan pada masa-masa yang telah ditentukan dalam kalender akademik.  

4.3.2  Tujuan Registrasi  

Tujuan registrasi adalah untuk: 

a. Menerima pembayaran biaya pendidikan. 

b. Memberikan  status  aktif  kepada  mahasiswa  sehingga  mahasiswa  berhak 

menggunakan  fasilitas pembelajaran di STITEK Bontang.   

c. Menghimpun  data  mahasiswa  sehingga  dapat  digunakan  untuk  kepentingan 

perencanaan keuangan dan evaluasi program studi.  

4.3.3   Registrasi Administrasi 

Registrasi  administrasi  dilakukan  oleh  setiap  mahasiswa  pada  awal  semester untuk  

memperoleh  status  aktif  pada  semester  tersebut.  Registrasi  dapat  dilakukan setelah  
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mahasiswa  melunasi  biaya  pendidikan  yang  ditetapkan.  Berdasarkan status mahasiswa,  

registrasi administrasi terdiri dari: 

a. Registrasi  administrasi  calon  mahasiswa 

Registrasi  ini  merupakan  kelanjutan  dari  seleksi  penerimaan  mahasiswa baru.  

Mereka  yang  dinyatakan  lulus  seleksi  diharuskan  mendaftarkan  diri untuk  memperoleh  

status  sebagai  mahasiswa  STITEK Bontang.  Syarat-syarat registrasi administrasi calon 

mahasiswa baru adalah: 

1. Setiap  calon  mahasiswa  baru  diharuskan  datang  sendiri  untuk melakukan registrasi 

administrasi. 

2. Menyerahkan  kartu  tanda  peserta  ujian  seleksi. 

3. Memperlihatkan  ijazah  asli,  raport  asli,  nilai  UN  asli,  dan  menyerahkan foto kopi 

ijazah, raport dan nilai UN yang dilegalisir, masing-masing 2 (dua) rangkap. 

4. Menyerahkan  pas  foto berwarna dengan latar warna merah dengan pakaian kemeja 

berkerah  terbaru ukuran  2x3  cm  dan  3x4  cm  masing-masing  2 (dua) lembar. 

5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian 

6. Surat Bebas Narkoba dan Surat Kesehatan dari Rumah Sakit atau Puskesmas. 

7. Surat Pernyataan Calon Mahasiswa  (form disediakan STITEK Bontang) 

Bagi  calon  mahasiswa  baru  yang  tidak  memenuhi  ketentuan  di  atas tidak  dapat  

diterima  sebagai  mahasiswa  STITEK Bontang,  walaupun  sudah dinyatakan lulus seleksi 

penerimaan mahasiswa baru. 

b. Registrasi  administrasi  mahasiswa  

Registrasi  administrasi  mahasiswa  lama  dinyatakan  selesai  dengan pembayaran 

biaya pendidikan melalui bank yang ditunjuk. 

1. Setiap mahasiswa yang akan mengikuti proses akademik wajib memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 

a) Bebas sanksi akademik 

b) Telah melunasi SPP dan biaya SKS; 

c) Telah melaksanakan daftar ulang di BAAK; 

d) Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). 

2. Mahasiswa yang tidak memnuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada point a. tidak 

diperkenankan mengikuti proses akademik dan non akademik; 
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3. Pelaksanaan sistem kredit semester diatur dalam Pedoman Prosedur. 

4. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin a. 

selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri. 

4.3.4   Registrasi Akademik 

Registrasi  akademik adalah kegiatan mahasiswa untuk mendaftarkan diri menjadi 

peserta kegiatan akademik yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan.  Registrasi 

akademik dilakukan setelah mahasiswa melakukan registrasi administrasi. 

a. Bahan-bahan yang diperlukan untuk  registrasi akademik 

1. Kartu Hasil Studi (KHS)  semester sebelumnya  

2. Jadwal kuliah 

3. Lembar Konsultasi 

4. Transkrip Nilai Sementara 

5. Buku Pedoman Akademik 

6. KTM 

b. Kegiatan  dalam  registrasi  akademik  

1. Menjelang  dimulainya  kegiatan  semester  baru,   pada  jadwal  yang  telah ditetapkan  

dalam  kalender  akademik,  Mahasiswa login http// stitek.ac.id/siakad untuk 

mencetak Kartu Hasil Studi dan Transkrip Nilai Sementara (masing-masing 2 rangkap) 

dan form Lembar Konsultasi  (1 rangkap) 

2. Mahasiswa melakukan konsultasi kepada dosen wali dengan membawa KHS, 

Transkrip Sementara, dan Lembar Konsultasi 

3. Dosen wali memberikan arahan terhadap rencana studi semester berikutnya, 

membuka validasi input mata kuliah di Siakad, dan menandatangani lembar 

Konsultasi. 

4. Mahasiswa melanjutkan proses pembayaran di bank Muamalat sesuai dengan jumlah 

mata kuliah  yg tertera dilembar konsultasi yang disarankan oleh Dosen wali 

5. BAUK melakukan verifikasi pembayaran berdasarkan bukti pembayaran/slip bank  

dan memvalidasi KRS online mahasiswa 

6. Mahasiswa kembali melakukan login siakad dan melakukan KRS online dan 

mencetaknya 1 lembar selanjutnya mahasiswa meminta ttd kaprodi dan dosen wali 

dan meminta stempel ke BAAK 
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7. Mahasiswa memfoto kopi hasil input KRS online beserta validasi yg didapat sebanyak 

2 lembar  

8. Mahasiswa menyerahkan form KRS yang valid kepada  dosen wali  dan BAAK 

9. Proses KRS telah Selesai  

Mahasiswa  yang  tidak  mengisi  atau  salah  mengisi  RS  online  tidak akan  tercantum  

dalam  Absensi  dan  Kartu Hasil Studi  (KHS), sehingga  nilai  mata  kuliah  tersebut  tidak  

akan  dikeluarkan  di  akhir semester.  

Data  Siakad online  yang  sudah  diisikan  oleh  mahasiswa  selanjutnya  dapat  diproses 

oleh  BAAK  sehingga  diperoleh  Absensi  Kuliah untuk  setiap  mata  kuliah.  Absensi  Kuliah  

ini  disampaikan  kepada ketua Prodi  paling  lambat  pada  minggu kedua dari masa kuliah 

tiap semester. 
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4.3.5   Prosedur KRS Online STITEK Bontang 

 

  
Mahasiswa login stitek.ac.id/siakad untuk mencetak Kartu Hasil Studi dan 

Transkrip Nilai Sementara (masing-masing 2 rangkap) dan form Lembar 

Konsultasi  (1 rangkap) 

.  
 

Mahasiswa menyerahkan form KRS yang 

valid kepada  dosen wali  dan BAAK 

Dosen wali memberikan arahan terhadap rencana studi 

semester berikutnya, memvalidasi Siakad dan 

menandatangani lembar Konsultasi  

Mahasiswa melanjutkan proses pembayaran di bank Muamalat 

sesuai dengan jumlah mata kuliah  yg tertera dilembar konsultasi 

yang disarankan oleh Dosen wali 

BAUK melakukan verifikasi pembayaran berdasarkan bukti 

pembayaran/slip bank  dan memvalidasi KRS online mahasiswa 

Mahasiswa kembali melakukan login siakad dan melakukan KRS 

online dan mencetaknya 1 lembar selanjutnya mahasiswa meminta 

ttd kaprodi dan dosen wali dan meminta stempel ke BAAK 

Mulai 

Selesai  

Mahasiswa melakukan konsultasi kepada dosen wali dengan membawa KHS, 

Transkrip Nilai Sementara, dan Lembar Konsultasi 

Mahasiswa memfotokopi hasil input KRS online beserta validasi yg 

didapat sebanyak 2 lembar  
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4.3.6   Perubahan Rencana Studi dan Pembatalan 

Mahasiswa  diperbolehkan  untuk  melakukan  perubahan  terhadap  rencana  studinya 

ketika  semester  sedang  belangsung.   Perubahan  dapat  dilakukan  melalui  dua  cara yaitu  

Perubahan  Rencana  Studi  (PRS)  dan  Pembatalan  Mata Kuliah. 

Sesuai kebijakan akademik  prodi, mahasiswa dapat melakukan perubahan RS  dalam  

1  (satu)  minggu  pertama  sejak  permulaan  masa  kuliah,   dengan ketentuan  sebagai 

berikut: 

a. PRS  dilakukan  pada  masa  yang  telah  ditetapkan  dalam kalender akademik. 

b. Jumlah  beban  studi  sebelum  dan  sesudah  perubahan  tidak  melebihi ketentuan  yang  

berlaku,  yaitu  sesuai  dengan  perhitungan  beban  studi atas dasar Indeks Prestasi 

Semester (IPS) sebelumnya. 

c. PRS  tersebut dilakukan  dengan  seizin  dosen  wali  atau  ketua program  studi  (dalam  

hal  dosen  wali  berhalangan)  dengan mempertimbangkan alasan  yang diajukan dan 

daya tampung  kelas. 

d. Prosedur PRS dilakukan sebagai mekanisme sebagai berikut:  

1. Hasil  cetak  RS  online  dicetak 3 (tiga) rangkap. 

2. Mahasiswa  lalu  secara  online melakukan  perubahan  rencana  studi dengan  

mencantumkan  mata  kuliah  yang  dibatalkan  dan  mata kuliah baru yang diambil. 

3. Perubahan  pada  hasil  cetak  RS  online  dilakukan  dengan memberikan  tanda pada 

kolom yang tersedia sebagai berikut: 

BT : untuk mata kuliah yang dibatalkan 

BR : untuk mata kuliah baru 

U : untuk mata kuliah yang diambil ulang karena  sebelumnya tidak lulus 

BK : untuk mata kuliah yang diambil dalam rangka perbaikan nilai 

d. Dosen  wali  selanjutnya  menandatangani  seluruh  lembar  hasil  cetak PRS online yang 

telah memuat perubahan mata kuliah. Hasil  cetak  PRS  online  yang  memuat  

perubahan  mata  kuliah  ini didistribusikan  kepada  mahasiswa  yang  bersangkutan,  

dosen  wali, dan BAAK. 
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e. Mahasiswa  yang  terpaksa  meninggalkan  kegiatan  akademik  pada  2 (dua)  minggu  

pertama  masa  perkuliahan  karena  melaksanakan  tugas tertentu  untuk  kepentingan  

lembaga/negara  atas  izin  Ketua, dapat  mengisi  Perubahan Rencana Studi (PRS)  pada  

masa  PRS.  Mata  kuliah  yang  diambil dianggap mata kuliah baru  (dengan  

membubuhkan tanda  BR pada kolom yang  sudah  disediakan)  dan  ditulis  kata-kata  

”Dispensasi  Khusus” pada  kolom  keterangan,  disertai  dengan  keterangan  singkat  

tentang jenis  tugas yang dilaksanakan. 

4.3.7  Sanksi Tidak Melakukan Registrasi 

a. Mahasiswa yang terlambat 1 (satu) minggu setelah masa RS berlangsung maka 

mahasiswa tersebut mendapatkan sanksi pemotongan RS sebanyak 2 SKS dari SKS yang 

seharusnya diambil. 

b. Mahasiswa  yang  terlambat  melakukan  berbagai  jenis  registrasi  sesuai dengan  jadwal 

yang  telah ditetapkan dalam kalender  akademik melebihi 1 (satu) minggu maka 

mahasiswa tsb diharuskan mengambil cuti akademik (lihat bagian 4.6.1). 

c. Mahasiswa  yang  tidak  melakukan  registrasi  pada  satu  semester  tertentu tanpa  

mengajukan  cuti  akademik,  maka  semester  tersebut  tetap diperhitungkan dalam masa  

studi mahasiswa yang bersangkutan. 

4.3.8  Mahasiswa Mangkir 

Mahasiswa mangkir adalah: 

a. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi akademik disebut mahasiswa mangkir. 

Semester mangkir diperhitungkan sebagai masa studi. 

b. Mahasiswa  yang  tidak  melakukan  registrasi  administrasi  selama  4  (empat) semester 

berturut-turut, maka mahasiswa mangkir tersebut dinyatakan kehilangan statusnya 

sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Bontang yang ditetapkan dengan keputusan 

Ketua. 

Dalam kasus tertentu, Ketua dapat mempertimbangkan kembali status mahasiswa 

tersebut dengan syarat: 

1. Wajib mengajukan permohonan aktif kembali kepada Ketua 
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2. Apabila permohonan disetujui Ketua, maka mahasiswa yang bersangkutan wajib 

melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik sesuai dengan kalender 

akademik dan prosedur yang berlaku. 

3. Ijin aktif kembali bagi mahasiswa tersebut hanya diberikan sekali selama studi di STITEK 

Bontang. 

4.4  Kartu Tanda Mahasiswa 

a. Kartu Tanda Mahasiswa(KTM) adalah kartu identitas mahasiswa berbasis smart card 

beserta aplikasinya yang dikeluarkan oleh STITEK Bontang bekerjasama dengan bank 

rekanan yang menunjukkan sebagai mahasiswa aktif. Setiap mahasiswa wajib memiliki 

KTM. 

b. KTM  diberikan  kepada  mahasiswa  baru  yang  sudah  menyelesaikan registrasi 

administrasi. 

c. KTM dipergunakan untuk mendapatkan akses berbagai fasilitas di STITEK Bontang 

selama menjadi mahasiswa STITEK Bontang. 

d. KTM harus dibawa setiap mengikuti kuliah, ujian-ujian, praktikum dan menggunakan 

fasilitas lain di lingkungan STITEK Bontang maupun kegiatan diluar STITEK Bontang 

namun masih membawa bendera kampus STITEK Bontang. 

4.4.1  Spesifikasi KTM 

a. Terbuat dari bahan plastik. 

b. Combi dengan kapasitas memory 64kbytes Java Contact dan contactless. 

c. Pre-printed card. 

d. Memiliki magnetic stripe. 

e. Bagian muka kartu berisi logo kampus, nama kampus, foto mahasiswa (berwarna) dengan 

ukuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, nama mahasiswa, nomor identitas 

mahasiswa. Program studi,  serta bulan dan tahun masa valid kartu berlaku. 

f. Bagian belakang kartu berisi magnetic stripe  

g. Tanda tangan mahasiswa pemegang kartu. 

4.4.2   Masa Berlaku 

a. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) berlaku selama yang bersangkutan berstatus sebagai 

mahasiswa STITEK Bontang 

b. KTM  tidak berlaku apabila mahasiswa: 
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1. dinyatakan lulus; 

2. mengundurkan diri; 

3. putus studi; 

4. dicabut statusnya sebagai mahasiswa, dan; 

5. meninggal dunia. 

4.4.3  Penggantian  KTM 

a. KTM pengganti diterbitkan apabila KTM hilang atau rusak. 

b. Bagi mahasiswa yang KTM nya hilang, maka mahasiswa tersebut harus melampirkan 

keterangan kehilangan dari pihak yang berwajib pada saat mengajukan penerbitan KTM 

baru/pengganti. 

c. KTM pengganti diterbitkan oleh BAAK dengan berkoordinasi dengan bank yang ditunjuk. 

4.5  Dosen Wali 

4.5.1   Definisi Dosen Wali 

Dosen wali adalah dosen yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi untuk  membantu  

keberhasilan  studi  mahasiswa  yang masuk dalam daftar bimbingannya perlu  mendapatkan 

bimbingan akademik secara teratur, terpadu dan menyeluruh dari dosen wali.  Jumlah  

mahasiswa  yang  dibimbing  oleh  seorang  dosen  wali  bergantung  kepada kondisi masing-

masing program  studi. 

4.5.2  Tugas Dosen Wali 

Tugas dosen wali adalah: 

a. Memberikan pengarahan dan penjelasan kepada mahasiswa tentang: 

1. Program studi yang ditempuh; 

2. Perencanaan yang matang dalam mengambil beban studi; 

3. Perencanaan untuk seluruh studi dalam batas masa studi yang diperbolehkan, dan; 

4. Mengetahui pengisian Rencana Studi (RS) Siakad online yang dibuat oleh mahasiswa. 

b. Membimbing, mengamati dan memacu kegiatan studi mahasiswa meliputi: 

1. Kelancaran mengikuti perkuliahan secara efektif; 

2. Teknik mengikuti perkuliahan secara efektif; 

3. Cara belajar yang efektif; 

4. Cara menggunakan kepustakaan; 

5. Cara mendapatkan beasiswa; 
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6. Berkompetisi dalam karya tulis ilmiah dan sejenisnya, dan; 

7. Kemajuan keberhasilan belajar. 

c. Membantu  memecahkan  masalah  akademik  dan  non-akademik  yang dihadapi 

mahasiswa walinya. 

d. Mengevaluasi keberhasilan mahasiswa sesuai dengan ketentuan tahapan evaluasi. 

e. Melaporkan  perkembangan mahasiswa bimbingan kepada  ketua  prodi  setiap awal 

semester berupa daftar mahasiswa yang telah melakukan bimbingan serta memberikan 

informasi jika  mahasiswa  walinya  menghadapi masalah yang memerlukan penanganan 

khusus. 

4.5.3   Pembagian Dosen Wali 

a. Penentuan dosen wali dilakukan oleh Ketua Program Studi yang diusulkan kepada Ketua 

dan dikeluarkan oleh Ketua berupa surat keputusan. 

b. Apabila ada dosen wali yang  tidak  melaksanakan  fungsinya dengan baik,  maka Ketua 

Program  Studi berhak  mencabut  status dosen  wali dan  mengusulkan agar tidak  

mengeluarkan surat keputusan sebagai dosen wali kepada Ketua.  

c. Tata cara perwalian diatur dengan Prosedur KRS online 4.3.5. 

4.6 Cuti Akademik, Perpindahan dan Pemberhentian Mahasiswa 

4.6.1 Cuti Akademik 

a. Cuti Akademik adalah status mahasiswa yang secara sah diizinkan oleh Ketua untuk tidak 

mengikuti kegiatan akademik selama 1 (satu) semester.  

b. Cuti dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kuliah minimum 2(dua) 

semester berturut-turut, kecuali bagi mahasiswa yang sakit dan rawat inap dirumah sakit. 

c. Mahasiswa  dibenarkan  cuti  akademik  dengan  izin, maksimum 4 (empat)  semester  

selama  masa  studi  yang  telah  ditetapkan.  Masa  cuti  akademik diperhitungkan dalam 

penghitungan masa studi. 

d. Mahasiswa  yang  tidak  melakukan  registrasi  administrasi  dan  tidak  mengajukan  cuti  

akademik  dianggap  cuti akademik  tanpa izin. 

e. Apabila  mahasiswa  cuti  akademik  tanpa  izin,  maka semester  ketika  cuti  akademik  

tersebut  diperhitungkan dalam masa studi keseluruhan. 
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f. Bagi  mahasiswa  yang telah  melakukan  registrasi  administrasi,  namun kemudian  

mengajukan  cuti  akademik,   maka  biaya  pendidikan  yang  telah dibayarkan tidak dapat 

diminta kembali. 

g. Mahasiswa  dibenarkan  mengajukan  cuti  akademik  mulai  semester  ketiga dengan 

alasan yang dapat dibenarkan. 

h. Mahasiswa  yang  menerima  beasiswa tidak  dibenarkan mengajukan  cuti  akademik  

terhitung  mulai  saat  yang  bersangkutan menerima beasiswa. 

i. Pengajuan  permohonan  cuti  akademik  setiap  semester  hanya  diperkenankan sampai  

batas  waktu  tertentu  yang  telah  ditetapkan  dalam  kalender akademik. 

j. Ketua  mengeluarkan  izin  tertulis  setelah  mempertimbangkan  permohonan tertulis  

dari  mahasiswa,  pendapat  dosen  wali  dan  ketua  program  studi  yang bersangkutan. 

k. Prodi  berhak  menolak  permohonan  cuti  akademik.  Prodi melaporkan  kepada  Ketua 

atas  mahasiswa  yang  diizinkan  cuti  akademik  untuk pendataan. 

l. Jumlah  beban  studi  yang  dapat  diambil  pada  semester  setelah  melakukan cuti 

akademik didasarkan atas IPS terakhir sebelum cuti akademik diambil. 

m. Mahasiswa  yang  dalam  menjalankan  tugas  untuk  kepentingan STITEK Bontang/negara  

atas  izin  Ketua  terpaksa  cuti akademik  maksimum  sampai  batas  masa  Perubahan  

Rencana Studi, dapat  dipertimbangkan  oleh  Ketua,  sebagai  mengikuti  kegiatan  

akademik sepenuhnya.  Jika  masa  waktu  yang  digunakan  untuk  melaksanakan  tugas 

tersebut  melebihi  masa  yang  ditetapkan,  maka  yang  bersangkutan  dianggap cuti 

akademik.  

4.6.2  Perpindahan  dari  Perguruan  Tinggi Lain 

a. Perpindahan  mahasiswa  dari  perguruan  tinggi  lain  hanya  dapat  dilakukan pada awal 

tahun akademik. 

b. Perpindahan  mahasiswa  dari  perguruan  tinggi  lain  hanya  dapat dipertimbangkan  

untuk  diterima  di  STITEK Bontang  pada  program  studi yang  sama,  dengan  

memperhatikan  kesetaraan  akreditasi  antara  program studi/institusi asal dan  tujuan. 

c. Mahasiswa  yang  bersangkutan  disyaratkan  aktif  mengikuti  kegiatan akademik  dalam  

dua  semester  terakhir  di  perguruan  tinggi  asal. 

d. Penerimaannya  juga  didasarkan  atas  pertimbangan  tentang  rentang  waktu 

maksimum bagi penyelesaian studi. 
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e. Mahasiswa  yang  bersangkutan  tidak  berstatus  telah  dikeluarkan  (drop  out) dari 

perguruan  tinggi asal dan memiliki IPK minimum 2,75. 

f. Keputusan  tentang  diterima  atau  ditolak  untuk  menjadi  mahasiswa  STITEK Bontang 

diberikan  oleh  Ketua  setelah  mendengar  pendapat  Prodi  yang bersangkutan. 

g. Masa  studi  yang  telah  ditempuh  di  perguruan  tinggi  asal  diperhitungkan dalam masa 

studi lanjutan di STITEK Bontang.  

4.6.2.1 Prosedur Perpindahan dari Perguruan Tinggi Lain 

a. Mahasiswa  yang  bersangkutan  mengajukan  permohonan  kepada  Ketua STITEK 

Bontang  dan  menyampaikan  tembusan  kepada  Prodi yang dituju dengan melampirkan: 

1. Biodata  mahasiswa  yang  bersangkutan  yang  disahkan  oleh pimpinan perguruan 

tinggi asal. 

2. Transkrip akademik dari perguruan tinggi asal. 

3. Fotocopy  ijazah SMA  yang dimiliki. 

4. Rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi asal. 

b. Dalam  memutuskan  menerima  mahasiswa  yang  bersangkutan,  Ketua meminta 

pertimbangan Prodi tujuan. 

c. Setelah  mendapat  persetujuan  pindah  dari  Ketua  STITEK Bontang,  mahasiswa yang  

bersangkutan  harus  melengkapi  permohonannya  dengan  surat keterangan pindah dari 

perguruan tinggi asal dan memperlihatkan  ijazah SMA yang asli. 

d. Penyelesaian  administrasi  pendaftaran,   dilaksanakan  oleh  BAAK. 

e. Biaya  pendaftaran/administrasi  disesuaikan  dengan  biaya  yang dikenakan kepada 

mahasiswa baru  tahun akademik yang berjalan. 

f. Ketentuan khusus Mahasiswa  pindahan  diwajibkan  mengambil  seluruh  mata  kuliah  

pada program  studi  dimana  yang  bersangkutan  terdaftar,   kecuali  mata  kuliah yang  

telah  lulus  (minimum  C)  dan  diakui  pengalihan  kreditnya. 

g. Pengakuan kredit dilakukan oleh program studi tujuan. 

4.6.3  Perpindahan antar Prodi  dalam  Lingkungan  STITEK Bontang 

a. Perpindahan  antar  prodi  dalam  lingkungan  STITEK Bontang  dilakukan  diawal setiap 

semester pada masa  yang telah ditetapkan dalam kalender akademik. 

b. Perpindah hanya dapat dilakukan satu kali dalam masa kuliah. 
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c. Perpindahan  hanya  dapat  dilakukan  ketika  mahasiswa  akan  memasuki semester 

ketiga. 

d. Mahasiswa  yang  bersangkutan  disyaratkan  aktif  mengikuti  kegiatan akademik dalam 

dua semester terakhir di prodi/program studi asal. 

e. Mahasiswa  yang  bersangkutan  dikenakan  masa  percobaan  selama  dua semester,  

dengan  ketentuan  bahwa  jika  selama  masa  percobaan  tidak berhasil  mencapai  IPK  

minimum 2,00,  yang  bersangkutan  akan  dikeluarkan dari STITEK Bontang dengan 

Keputusan Ketua. 

f. Selama  masa  percobaan  pada  prodi  yang  dituju,  mahasiswa  yang bersangkutan hanya 

dibenarkan mengambil beban studi 12-18 SKS. 

g. Masa  studi  yang  telah ditempuh  di program  studi asal diperhitungkan dalam masa  studi  

lanjutan  di  program  studi  tujuan,  dan  secara  total  tidak  melebihi jumlah masa 

perkuliahan yang ditetapkan. 

4.6.3.1 Prosedur Perpindahan antar Program Studi 

a. Mahasiswa  yang  bersangkutan  mengajukan  permohonan  kepada  Ketua STITEK 

Bontang,  dengan  menjelaskan  alasan  kepindahan,  dan  menyampaikan tembusan 

kepada KaProdi yang dituju dengan melampirkan: 

1) Biodata  mahasiswa  yang  bersangkutan  yang  disahkan  oleh pimpinan prodi asal. 

2) Transkrip akademik  terakhir. 

b. Ketua  meminta  pertimbangan KaProdi asal dan  tujuan. 

c. Keputusan  Ketua  disampaikan  kepada  mahasiswa  yang  bersangkutan dengan  

tembusan kepada Prodi asal  dan Prodi  yang dituju. 

d. Ketentuan Khusus  

e. Mahasiswa  yang  bersangkutan  diwajibkan  mengambil  seluruh  mata kuliah  pada  

program  studi  yang  baru,  kecuali  yang  telah  lulus (minimum  C)  dan  diakui  pengalihan  

kreditnya.  Pengakuan  kredit dilakukan oleh program  studi tujuan. 

f. NIM mahasiswa pindah akan disesuaikan dengan kode prodi/program studi tujuan. 

4.6.4   Perpindahan Waktu Kuliah 

a. Perpindahan waktu kuliah mahasiswa pagi ke sore maupun sore ke pagi  dalam  

lingkungan  STITEK Bontang  dilakukan  diawal setiap semester pada masa  yang telah 

ditetapkan dalam kalender akademik. 
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b. Perpindah hanya dapat dilakukan satu kali dalam masa kuliah. 

c. Kepindahan kelas mahasiswa hanya bisa diakomodir bagi mahasiswa dengan alasan 

bekerja. 

4.6.4.1   Prosedur Pindah Waktu Kuliah 

a. Mahasiswa  yang  bersangkutan  mengajukan  permohonan  pindah kelas kepada  Ketua 

Program Studi,  dengan  menjelaskan  alasan  kepindahan,  dan  menyampaikan tembusan 

kepada dosen wali dengan melampirkan: 

1) Surat keterangan bekerja dari tempat bekerja 

2) Surat persetujuan dari orang tua/wali bermaterai 

b. Jika disetujui maka mahasiswa mendapatkan surat ijin pindah kelas dari Ketua Program 

Studi. 

c. Sebagai syarat pindah kelas maka selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan wajib 

membayar  SPP dengan standar pembayaran waktu kuliah yang dipilih. 

4.6.5   Perpindahan dari  STITEK Bontang  ke PT Lain.  

a. Perpindahan dari STITEK Bontang dapat dilakukan di awal setiap semester. 

b. Prosedur perpindahan: 

1. Mahasiswa  yang  bersangkutan  mengajukan  surat permohonan  pindah kepada prodi. 

2. Kaprodi meneruskan permohonan pindah  ke Ketua. 

3. Ketua menetapkan persetujuan pindah dari STITEK Bontang. 

4. Mahasiswa  yang  sudah  mendapatkan  persetujuan  pindah  dari  Ketua,  tidak 

dibenarkan lagi mengajukan permohonan masuk kembali  ke STITEK Bontang. 

4.6. 6  Alih  Program  Diploma  –  Sarjana 

a. Alih program berarti pemindahan dari program pendidikan vokasi (diploma) ke  program  

pendidikan  akademik  (sarjana).   Persetujuan  alih  program ditetapkan dengan 

Keputusan Ketua setelah mendengar pertimbangan Wakil Ketua dan ketua program studi  

tujuan. 

b. Ketentuan alih program: 

1. Lulusan  D3  dengan  IPK  ≥  3,51  dapat  langsung  diterima  menjadi mahasiswa S1 di 

program studi  yang sesuai.  
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2. Lulusan  D3  dengan  2,76  ≤  IPK  ≤  3,50  dapat  diterima  menjadi mahasiswa S1 di 

program  studi  yang  sesuai,  dengan  syarat  telah bekerja dibidang yang relevan 

minimum 1 (satu) tahun.  

3. Lulusan D3 dengan IPK ≤ 2,76 dapat diterima menjadi mahasiswa S1 diprogram  studi  

yang  sesuai,   dengan  syarat  telah  bekerja  dibidang  yang relevan minimum 3 (tiga)  

tahun. 

c. Mahasiswa  alih  program  akan  dikenakan  masa  percobaan  selama  2  (dua) semester 

dengan nilai semua mata kuliah (minimum 36 SKS) adalah C. 

d. Masa studi maksimum mahasiswa alih program adalah 6 (enam) semester. 

e. Mata  kuliah  yang  dapat  diakui  dari  program  pendidikan  sebelumnya ditentukan oleh 

program studi yang bersangkutan.  

f. Alih program diploma– sarjana  untuk program-program  khusus akan diatur terpisah 

dengan Keputusan Ketua STITEK Bontang. 

4.6.7   Pengakuan Kredit 

Mahasiswa  yang  mendapatkan  kesempatan  mengikuti  pertukaran  mahasiswa atau 

melanjutkan pendidikan  ke STITEK Bontang,  dapat  diakui  nilai  yang  diperoleh  dan  bobot 

SKS-nya  setelah  mendapatkan  pertimbangan  dari  program  studi  mahasiswa  yang 

bersangkutan  

4.7 Pelanggaran Akademik, Sanksi,dan Prosedur Penetapan Sanksi, Pemberhentian 

Mahasiswa  

4.7.1   Pelanggaran Akademik 

Bentuk-bentuk  pelanggaran akademik  berikut  ini  dapat  menyebabkan  mahasiswa 

mendapatkan  hukuman  pembatalan  nilai,  skorsing  atau  pemberhentian  sebagai 

mahasiswa. 

a. Menyontek, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan (sadar) 

menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi 

lainnya atau bekerjasama tanpa ijin saat ujian baik lisan, tulisan, dengan isyarat ataupun 

melalui media elektronik atau mengambil soal ujian tanpa ijin dari dosen, pengawas atau 

penguji; 

b. Memalsu, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sengaja mengganti 

atau merubah nilai atau transkrip akademik, ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa, tugas-tugas 
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dalam rangka perkuliahan/tutorial/praktikum/ujian/pengurusan beasiswa, Surat 

Keterangan, laporan, atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik; 

c. Plagiat, yaitu  tindakan atau perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam 

memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, 

dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang 

diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai 

menurut aturan penulisan karya ilmiah.; 

d. Memberi hadiah dan/atau mengancam, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa 

untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan maksud 

mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik; 

e. Perjokian atau menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik, yaitu 

perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggantikan kedudukan atau 

melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas kehendak diri sendiri; 

f. Pencurian adalah suatu tindakan mengambil suatu benda yang. seluruhnya atau sebagian 

milik orang lain dilingkungan STITEK Bontang,  

g. Menghina atau memberikan pernyataan yang mencemarkan nama baik sivitas akademik 

melalui lisan, tulisan, media sosial, media elektronik dan media massa. 

4.7.2  Sanksi 

a. Sanksi akademik adalah tindakan yang bersifat pembinaan kepada mahasiswa yang telah 

dinyatakan melanggar peraturan akademik sesuai dengan kadar pelanggaran sehingga 

mutu hasil pendidikan dan pembentukan karakter mahasiswa STITEK Bontang dengan 

budaya I-TOP (Innovation, Totality, Openness dan Professional)untuk mencapai prestasi 

yang optimal.  

b. Jenis Pelanggaran Akademik 

1. Pelanggaran Akademik Ringan: 

a) Penyontekan dan/atau perbuatan curang; 

b) Perbantuan atau percobaan perbantuan Pelanggaran Akademik Ringan; 

c) Penyertaan dalam Pelanggaran Akademik Ringan. 

2. Pelanggaran Akademik Sedang: 

a) Perjokian; 
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b) Pengulangan atas Akademik Ringan;  

c) Perbantuan atau percobaan perbantuan Pelanggaran Akademik sedang; 

d) Penyertaan dalam Pelanggaran Akademik Sedang. 

3. Pelanggaran Akademik Berat: 

a) Plagiat;  

b) Pemalsuan; 

c) Penyuapan;  

d) Penghinaan;  

e) Pencurian; 

f) Tindak pidana yang diancam hukuman penjara 1 (satu) tahun atau lebih 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

g) Pengulangan atas Pelanggaran Akademik Sedang. 

h) Pelanggaran Administrasi da tata tertib berat. 

i) Perbantuan atau percobaan perbantuan Pelanggaran Akademik Berat. 

j) Penyertaan dalam Pelanggaran Akademik Berat. 

c. Sanksi pelanggaran akademik terdiri dari: 

1. Sanksi disiplin ringan, meliputi teguran lisan, teguran tertulis, tidak diperkenankan 

masuk ke lingkungan kampus, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dan 

non akademik, tidak diperkenankan menggunakan fasilitas kampus dan/atau sanksi 

lain yang dianggap setara sebagai sanksi ringan berdasarkan keputusan rapat ditingkat 

program studi ataupun senat STITEK Bontang.  

2. Sanksi disiplin sedang, meliputi: pembatalan beberapa mata kuliah, penurunan nilai 

mata kuliah, skorsing akademik minimal 1 sampai 2 semester dan/atau sanksi lain 

yang dianggap setara sebagai sanksi sedang berdasarkan keputusan rapat ditingkat 

program studi ataupun senat STITEK Bontang. 

Pelanggaran yang tergolong sedang antara lain: perjokian, pengulangan atas 

pelanggaran akademik ringan, perbantuan atau percobaan perbantuan pelanggaran 

akademik sedang 

3. Sanksi disiplin berat, meliputi: pemberhentian secara hormat sebagai mahasiswa, 

pemberhentian secara tidak terhormat sebagai mahasiswa, pencabutan gelar dan 
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ijazah dan/atau sanksi lain yang dianggap setara sebagai sanksi berat berdasarkan 

keputusan rapat ditingkat program studi ataupun senat STITEK Bontang. 

d. Sanksi terhadap dosen dan/atau tenaga akademik dan akademik lainnya ditetapkan 

berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku di STITEK Bontang. 

4.7.3  Prosedur Penetapan Sanksi 

a. Prosedur penetapan sanksi disiplin ringan terhadap mahasiswa yang melakukan 

perbuatan melangkar akademik adalah sebagai berikut: 

1. Penetapan bukti pelanggaran 

2. Pengesahan oleh pihak yang berwenang 

3. Penetapan sansi oleh dosen pengampu/ketua program studi 

b. Prosedur penetapan sanksi disiplin sedang terhadap mahasiswa yang melakukan 

perbuatan melangkar akademik adalah sebagai berikut: 

1. Wakil Ketua melakukan rapat khusus dengan Kaprodi berdasarkan berita acara hasil 

pemeriksaan dan pengumpulan fakta/data/informasi atas kasus tersebut. 

2. Berdasarkan rapat khusus, Wakil Ketua memutuskan penjatuhan sanksi terhadap 

mahasiswa yang bersangkutan. 

c. Prosedur penetapan sanksi disiplin berat terhadap mahasiswa yang melakukan 

perbuatan melangkar akademik adalah sebagai berikut: 

1. Senat STITEK menyelenggarakan rapat khusus berdasarkan berita acara hasil 

pemeriksaan dan pengumpulan fakta/data/informasi atas kasus tersebut. 

2. Berdasarkan rapat khusus, Ketua memutuskan penjatuhan sanksi terhadap 

mahasiswa yang bersangkutan. 

Prosedur penetapan sanksi bagi dosen atau tenaga non akademik ditetapkan berdasarkan 

peraturan tersendiri dan/atau berdasarkan undang-undang yang berlaku. 

4.7.4  Pemberhentian Mahasiswa 

a. Pemberhentian mahasiswa dilakukan atas dasar: 

1. Permintaan  sendiri. 

2. Tidak memenuhi persyaratan akademik. 

3. Melanggar ketentuan STITEK Bontang yaitu sanksi disiplin berat. 

4. Melakukan tindak kriminal (pencurian, pembunuhan, terlibat langsung atau tidak 

langsung berkenaan dengan narkoba dll) baik dikampus maupun diluar kampus. 
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b. Pemberhentian mahasiswa ditetapkan melalui Keputusan Ketua. 

c. Mahasiswa  yang  telah  diberhentikan  dari  STITEK Bontang  karena  tidak  memenuhi 

persyaratan  akademik  dan/atau  karena  melanggar  ketentuan  STITEK Bontang tidak 

dapat diterima kembali sebagai mahasiswa dalam  lingkungan STITEK Bontang.  
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BAB 5 

TUGAS AKHIR (TA) MAHASISWA, YUDISIUM DAN IJAZAH 

 

5.1  Tugas Akhir Mahasiswa 

5.1.1 Definisi  Tugas Akhir 

Tugas Akhir (TA) adalah karya tulis mahasiswa yang menunjukkan proses berpikir 

ilmiah, kreatif, integratif, dan sesuai dengan disiplin ilmunya yang disusun untuk memenuhi 

persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan  program Strata 1 (S1). 

5.1.2 Masa Penyusunan  TA 

a. Jangka waktu pelaksanaan Tugas Akhir maksimal 1 tahun sejak mahasiswa memasukkan 

Tugas Akhir pada Rencana Studi (RS).  

b. Perpanjangan waktu pelaksanaan Tugas Akhir dilakukan setiap semester dengan cara 

memasukkan lagi Tugas Akhir dalam RS.  

c. Jika dalam jangka waktu 1 tahun mahasiswa tidak mampu menyelesaikan Tugas Akhir, 

maka mahasiswa harus mengajukan judul baru dan mengulang proses penyusunan Tugas 

Akhir.  

5.1.3 Persyaratan Pelaksanaan TA 

a. Berstatus aktif dan tidak berstatus cuti 

b. Mahasiswa telah lulus dan menempuh minimal 120 sks, dibuktikan dengan transkrip 

sementara yang telah didapat dan disetujui oleh Ketua Program Studi.  

c. Tidak ada matakuliah yang bernilai E dan khusus nilai D maksimal hanya 8 persen pada 

120 sks tersebut. 

d. Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif Minimal 2,00 (dua koma nol) pada 120 sks 

tersebut.  

5.1.4 Ujian  TA 

Ujian TA dilaksanakan dalam dua (2) tahap yaitu tahap Seminar hasil dan Sidang. 

Tugas akhir diujikan  setelah  mahasiswa  lulus  semua  mata kuliah yang harus diselesaikan  

sesuai kurikulum, syarat minimum nilai/skor TOEFL adalah 400 dan memenuhi persyaratan 

lain seperti yang tercantum dalam Buku Panduan Tugas Akhir. 
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5.2   Yudisium 

a. Program studi wajib melaksanakan rapat yudisium 

b. Rapat yudisium diikuti oleh peserta rapat yang unsur dan jumlahnya ditentukan 

berdasarkan ketentuan STITEK Bontang 

c. Syarat-syarat mahasiswa yang dapat diusulkan kelulusannya dalam rapat yudisium 

ditetapkan oleh STITEK Bontang 

d. Mahasiswa  yang  telah  memenuhi  semua  persyaratan  bagi  penyelesaian program  studi  

sarjana  akan  diberikan  predikat  yudisium pujian,  sangat  memuaskan  dan  memuaskan,  

dengan  ketentuan  sebagai berikut: 

Predikat kelulusan 
Ketentuan 

IPK Masa studi* 

Dengan Pujian 3,51 – 4,00 
Sarjana: n + 1 

semester 

Sangat memuaskan 
3,01 – 3,50 

 

Sarjana: n + 3 

semester 

Memuaskan 2,76 – 3,00  

 

*n  adalah  masa  studi  normal  sesuai  dengan  beban   

Pemberian  predikat  yudisium  pujian ditentukan  juga dari terpenuhinya persyaratan 

berikut ini: 

1. Tidak pernah mengulang mata kuliah 

2. Tidak ada nilai D 

3. Tidak pernah cuti akademik 

e. Masa  studi mahasiswa untuk menentukan predikat  yudisium ditentukan  dari saat  

registrasi  pada  semester  pertama  sampai  saat  dinyatakan  lulus  ujian tugas akhir/tugas 

akhir. 

f. Setiap mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium wajib mengikuti wisuda. 

5.3 Wisuda 

a. Para  lulusan  STITEK Bontang  berhak  untuk  mengikuti  upacara  wisuda. 

b. Kepada para lulusan yang mengikuti wisuda diberikan Piagam Wisuda, Gelar dan Ijazah. 
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c. Upacara  wisuda  dilaksanakan  1  (satu)  kali  dalam  satu  tahun  akademik, yaitu setiap 

bulan Agustus. 

d. Prodi  melaporkan  kepada  Ketua  secara  tertulis  nama-nama  lulusan  yang berhak  ikut  

upacara  wisuda  20  hari  kerja  sebelum  pelaksanaan  upacara wisuda dengan tembusan 

kepada Wakil Ketua. 

5.3.1 Wisudawan Terbaik 

Pada setiap pelaksanaan kegiatan wisuda, STITEK Bontang memberikan penghargaan 

sebagai wisudawan terbaik kepada salah satu wisudawan untuk setiap program studi, 

dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Nilai IPK tertinggi 

b. Masa studi mahasiswa tidak lebih dari masa studi minimum ditambah 1 (satu) tahun atau 

5 (lima) tahun. 

c. Dalam hal terdapat lebih dari satu mahasiswa memiliki nilai tertinggi sama besar, maka 

dilihat secara berurutan salah satu dari: 

1. Nilai Ujian Tugas Akhir. 

2. Keaktifan dalam kegiatan ekstra kurikuler. 

d. Keputusan mengenai nama-nama wisudawan terbaik dilakukan melalui rapat senat 

STITEK Bontang. 

5.3.2 Gelar dan  Sebutan  Akademik 

Gelar akademik diberikan untuk lulusan program sarjana. Syarat pemberian gelar dan 

sebutan: 

a. Telah menyelesaikan semua kewajiban dan atau tugas yang dibebankan dalam mengikuti 

pendidikan program sarjana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

b. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program 

studi yang diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

c. Telah dinyatakan lulus melalui SK Ketua tentang Yudisium kelulusan. 

Progran Studi Jenjang Pendidikan Gelar Akademik 

Informatika S1 S.Kom 

Teknik Elektro S1 S.T 
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5.4   Ijazah 

a. Ijazah  merupakan  surat  tanda  bukti  yang  diberikan  kepada  seorang mahasiswa  yang  

telah  menyelesaikan  pendidikan  pada  suatu  program  studi pada STITEK Bontang. 

b. Setiap ijazah ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua. 

c. Apabila  ijazah  asli  hilang atau  rusak  STITEK Bontang  dapat  mengeluarkan  ijazah 

pengganti.  

d. Ijazah  diterbitkan  1 (satu)  kali  setahun,  yaitu  tiap  hari  kerja  pertama  minggu ke-3  

bulan Agustus. 

e. Ijazah diberikan pada saat upacara wisuda. 

f. Bagi  lulusan  yang  tidak  ikut  upacara  wisuda,  ijazah  diberikan  sesudah upacara wisuda. 

5.4.1 Penggantian  Ijazah 

a. Surat keterangan pengganti ijazah diterbitkan apabila ijazah asli hilang atau rusak. 

b. Surat keterangan perbaikan penulisan ijazah diterbitkan apabila terdapat kesalahan 

dalam penulisan ijazah. 

c. Surat keterangan pengganti ijazah diterbitkan oleh Ketua atas permintaan Program Studi. 
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BAB 6 

TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS 

 

6.1  Hak dan Kewajiban Mahasiswa 

6.1.1  Hak Mahasiswa 

Setiap mahasiswa mempunyai hak: 

a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan 

mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik. 

b. Memperoleh pengajaran yang sebaik-baiknya dan layanan dibidang  akademik sesuai 

dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan. 

c. Memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar. 

d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggungjawab atas program studi yang diikuti 

dalam penyelesaian studinya. 

e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta 

hasil belajarnya. 

f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan 

yang berlaku. 

g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

h. Memanfaatkan sumber daya Perguruan Tinggi melalui perwakilan/organisasi 

kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan minat dan tata kehidupan 

bermasyarakat. 

i. Pindah keperguruan tinggi lain atau program studi, bilamana memenuhi persyaratan 

penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki, 

dan bila daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan 

memungkinkan. 

j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan STITEK Bontang. 

k. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat. 
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6.1.2  Kewajiban Mahasiswa 

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk: 

a. Mematuhi semua peraturan /ketentuan yang berlaku di STITEK Bontang. 

b. Ikut memlihara saranan dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan 

STITEK Bontang dan lingkungannya. 

c. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang 

dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan kewajiban yang berlaku. 

d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. 

e. Menjaga kewibawaan dan nama baik STITEK Bontang. 

f. Menjunjung tinggi budaya Nasional 

6.2  Tata Tertib Kehidupan Kampus 

Demi terwujudnya tujuan pembinaan mahasiswa, maka dipandang perlu adanya tata 

tertib kehidupan kampus yang berlaku bagi mahasiswa selama menjadi peserta didik di 

Sekolah Tinggi Teknologi (STITEK) Bontang. 

6.2.1  Sikap 

a. Menjunjung tinggi nama STITEK Bontang sebagai satu lembaga ilmiah 

b. Menghormati dosen, karyawan, teman dan orang lain. 

c. Menghormati dan mentaati ketentuan dan peraturan yang berlaku di STITEK Bontang. 

6.2.2  Tingkah Laku 

a. Menciptakan suasana yang mendukung kelancaran kegiatan akademik 

b. Menciptakan suasana aman dan tentram dilingkungan kampus. 

c. Menciptakan iklim yang baik guna pengembangan kepribadian. 

d. Selalu menjaga kebersihan lingkungan fisik, baik berupa bangunan dan ruangan serta 

sarana yang berada di STITEK Bontang. 

e. Menjaga kebersihan dinding bangunan, ruangan tertutup dan terbuka, pagar, pohon-

pohon serta asesoris ruangan dilingkungan kampus. 

f. Membuang sampah sekecil apapun pada tempat sampah yang telah disediakan. 

g. Membuang air kecil atau air besar pada toilet yang telah disediakan. 

h. Menjaga kebersihan kamar mandi dan toilet di lingkungan kampus. 

i. Menata dan membersihkan kembali ruang-ruang kelas yang telah selesai digunakan 

untuk kegiatan kampus. 
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j. Menjaga kebersihan dan memelihara kelestarian taman-taman maupun tanaman-

tanaman yang ada dilingkungan kampus STITEK Bontang. 

k. Menjaga keamanan atas sarana dan fasilitas milik kampus maupun barang-barang milik 

orang lain dilingkungan kampus. 

l. Melakukan pergaulan yang wajar dengan saling menghormati dan menjunjung tinggi 

norma kesusilaan dan kesopanan. 

m. Bertutur kata yang sopan kepada dosen, karyawan, teman-teman maupun orang lain 

dilingkungan kampus baik dalam situasi formal maupun informal. 

6.2.3  Penampilan 

a. Berpakaian pantas, sopan, rapi dan mengenakan sepatu sesuai dengan sifat kegiatan. 

b. Berpakain pantas bermakana bahwa pakaian yang dikenakan tidak berlebihan dan tidak 

ketat. 

c. Rapi bermakna bahwa pakaian yang dikenakan tidak robek-robek 

d. Pakaian yang dilarang yang dikenakan diarea akademik kampus diantaranya bersandal, 

kaos oblong, pakaian ketat, pakaian robek-robek dan celana pendek. 

e. Pakaian yang diperbolehkan yaitu berkerah, berhijab/berkerudung, celana panjang dan 

bersepatu 

f. Membawakan diri secara sopan baik secara formal maupun informal di lingkungan 

kampus. 

6.2.4  Tata Tertib Perkuliahan 

a. Peserta kuliah adalah mahasiswa STITEK Bontang yang telah mengisi Rencana Studi 

online pada tahun Ajaran dan semester berjalan serta memiliki Kartu Tanda 

Mahasiswa(KTM). 

b. Tata Tertib Peserta Perkuliahan 

1. Hadir diruang perkuliahan sebelum dosen/asisten masuk ruang kuliah. 

2. Mengisi dan menandatangani daftar hadir. 

3. Menjaga ketertiban dan ketenangan ruang perkuliahan untuk menjaga tertipnya 

proses perkuliahan. 

4. Mentaati petunjuk-petunjuk serta mematuhi perintah-perintah Dosen/Asisten dosen. 

5. Berpakaian sopan(tidak diperkenankan memakai kaos oblong, jeans butut(bolong2) 

dan sandal) 
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6.2.5  Larangan 

a. Membuat kegaduhan yang mengganggu perkuliahan yang sedang berlangsung. 

b. Melakukan kegiatan penyontekan atau menggunakan atau mencoba menggunakan 

bahan-bahan, informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa ijin dari dosen yang 

bersangkutan dalam kegiatan akademik. 

c. Melakukan pemalsuan atau tanpa ijin mengganti atau mengubah/memalsukan nilai atau 

transkrip akademik, Kartu Tanda Mahasiswa, tugas-tugas, praktikum, keterangan, 

laporan atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik. 

d. Melakukan kegiatan penjiplakan atau tanpa prosedur yang benar menggunakan kalimat 

atau sebagian atau keseluruhan karya orang lain sebagai kalimat atau karya sendiri dalam 

suatu kegiatan akademik. 

e. Melakukan kegiatan penyuapan atau mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang 

lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau ancaman dengan maksud 

mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya. 

f. Melakukan tindakan perjokian atau menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau 

kegiatan untuk kepentingan orang lain atau kehendak diri sendiri dalam kegiatan 

akademik. 

g. Membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat 

menyebabkan terjadinya kecurangan dan/atau pelanggaran. 

h. Dengan sengaja atau tidak bekerjasama dan/atau ikut serta melakukan atau menyuruh 

melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kecurangan dan/atau pelanggaran. 

i. Melakukan kecurangan dalam bentuk apapun dalam bidang akademik, administratif dan 

keuangan. 

j. Merokok pada ruangan kuliah dan area lain larangan merokok. 

k. Minum dan makan pada saat perkuliahan sedang berlangsung. 

l. Mengotori dan mencorat-coret kursi, meja, dinding, tembok, pohon, pagar maupun sarana 

atau asesoris kampus yang lain. 

m. Mengancam, menganiaya, berkelahi, menyakiti atau melakukan kekerasan secara fisik 

yang dapat membahayakan atau mengancam kesehatan, keamanan dan keselamatan 

individu atau membuat rasa takut individu di lingkungan STITEK Bontang. 
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n. Menghasut, menggertak, menggerakkan atau membantu orang lain untuk ikut dalam 

suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak fungsi dan tugas STITEK Bontang. 

o. Melakukan tindakan pemerasan terhadap orang lain dan pencurian tanpa/dengan 

kekerasan terhadap barang yang bukan hak miliknya di STITEK Bontang. 

p. Masuk tanpa ijin menggunang disediakan fasilitas yang dikelola oleh STITEK Bontang. 

q. Merusak dan merubah fungsi atas sarana atau fasilitas yang disediakan oleh STITEK 

Bontang tanpa sepengetahuan pihak pengelola. 

r. Menebang pohon, merusak taman, tanaman dan mengganggu atau hewan piaraan yang 

ada di 

s. Memasuki,  mencoba  memasuki  atau  menggunakan  dan lingkungan kampus. 

t. Berjudi dalam bentuk apapun dan dengan media apapun. 

u. Membawa/memiliki/menyimpan/memperdagangkan/menyebarluaskan/mengkonsum

si minuman keras, narkotika, obat terlarang dan zat aditif lainnya yang dilarang oleh 

Negara. 

v. Membawa/memiliki/menyimpan/memperdagangkan/menyebarluaskan/menggunakan

/menyalahgunakan berbagai senjata tajam dan senjata api serta bahan peledak dalam 

bentuk apapun dan untuk tujuan apapun tanpa ijin yang sah serta tidak ada hubungannya 

dengan proses belajar mengajar. 

w. Melakukan tindakan dan perbuatan asusila yang dapat menimbulkan perasaan tidak 

senang, perasaan sakit (fisik dan mental) serta terganggunya perasaan dan kehormatan 

bagi mereka yang terkena perbuatan dan tindakan tersebut, seperti: berperilaku dan 

mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh terhadap lawan jenis, menyakiti seseorang 

secara “seksual”, kumpul kebo, memperkosa dan sejenisnya. 

x. Menggunakan kaos oblong atau sandal atau celana butut dalam akademik atau 

permohonan layanan administrasi. 

y. Melakukan perbuatan-perbuatan asusila di lingkungan Kampus; 

z. Melakukan kegiatan dan atau tindakan lain yang bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku baik yang dikeluarkan oleh STITEK Bontang atau 

Negara Republik Indonesia. 
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6.2.6  Tata Tertib Ujian 
6.2.6.1 Peraturan Peserta Ujian 

Peserta ujian adalah mahasiswa STITEK Bontang yang terdaftar pada semester 

berjalan, tercantum dalam daftar hadir ujian.  

6.2.6.2 Tata Tertib Peserta Ujian 

a. Persiapan Ujian Tengah Semester (UTS)/Ujian Akhir Semester (UAS) 

1. Pada minggu kelima perkuliahan, Wakil Ketua mengedarkan surat kepada program 

studi untuk menyelenggarakan UTS setelah tuntas 7 (tujuh) minggu perkuliahan dan 

pada minggu kedua belas perkuliahan Wakil Ketua mengedarkan surat kepada 

program studi untuk menyelenggarakan UAS setelah tuntas 14 (empat belas) minggu 

perkuliahan. 

2. Program studi mengumukan mengenai jadwal pengumpulan soal UTS/UAS kepada 

seluruh dosen yang mengampu di semester yang sedang berjalan. 

3. Bagian Adminstrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAKK) menyiapkan pengajuan SK 

Kepanitiaan UTS/UAS kepada Ketua; 

4. Masing-masing dosen menyiapkan jenis ujian yang akan dipakai dalam UTS/UAS; 

5. Bagian Adminstrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAKK) menyusun jadwal  dan 

pembagian pengawas ujian dan menyerahkan jadwal UTS dan UAS pada minggu ke-4 

dan ke-11 kepada Wakil Ketua; 

6. Wakil Ketua melakukan verifikasi  (jadwal dan pengawas) dan menyerahkan kembali 

kepada BAAK paling lambat 3 hari setelahnya; 

7. Bagian BAAK melakukan perubahan perbaikan jadwal dan meyerahkan kepada Wakil 

Ketua; 

8. Wakil Ketua melakukan verifikasi ulang (jadwal dan pengawas). Apabila ada perbaikan 

akan dikembalikan ke BAKK dan apabila sudah setuju maka dilakukan pengesahan; 

9. Jadwal yang sudah disahkan dikirim ke Prodi dan diumumkan kepada mahasiswa 

paling awal minggu ke-6; 

10. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAKK) menyiapkan daftar 

hadir, daftar nilai, lembar jawaban ujian, dan kartu ujian berdasarkan file mahasiswa 

yang melakukan registrasi; 

11. Bagian akademik menyiapkan formulir ijin mengikuti ujian bagi mahasiswa yang 
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terlambat/tidak bisa menunjukkan tanda pengenal peserta ujian/kartu ujian dan 

kasus khusus lainnya; 

12. Bagian Akademik menyusun Tata Tertib Pengawas dan Tata Tertib Ujian; 

13. Bagian Akademik menerima soal ujian dari Prodi dan menggandakan soal sesuai 

dengan jadwal dan jumlah mahasiswa yang terdaftar sebagai peserta ujian; 

14. BAKK melakukan koordinasi dengan Bagian Administrasi Umum dan Keuangan  

(BAUK) khususnya bagian perlengkapan guna mempersiapkan sarana dan prasarana 

ujian yang diperlukan. 

b. Pelaksanaan UTS/UAS 

1. Dosen diwajibkan ikut hadir dalam pelaksanaan mata kuliah yang diampunya; 

2. Mahasiswa peserta ujian diwajibkan hadir mengikuti ujian sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku (membawa KTM, Kartu Ujian dan tidak memakai kaos oblong dan sandal) 

3. Mahasiswa yang datang melebihi 30 menit saat pelaksanaan ujian dimulai tidak 

diperkenankan mengikuti ujian; 

4. Mahasiswa yang hadir setelah 15 menit dan sebelum 30 menit ujian berlangsung, wajib 

menyerahkan surat pengantar, dan waktu ujian dihitung sesuai dengan waktu yang 

berlaku; 

5. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian karena suatu hal (sakit) bisa mengikuti 

ujian susulan paling lambat 7 hari setelah ujian berakhir dengan membawa surat 

pengantar dari Kaprodi. 

6. Mahasiswa bisa mengurus  surat pengantar dari Kaprodi dengan membawa surat 

keterangan dokter(untuk yang sakit), surat dinas (untuk yang bekerja) dan surat 

keterangan kematian (untuk yang orang tuanya yang meninggal dunia) 

7. Panitia ujian menyerahkan perangkat ujian (soal, lembar jawaban dan berita acara) 

kepada pengawas ujian; 

8. Pengawas ujian melaksanakan dan mengawasi jalannya ujian sesuai jadwal; 

9. Pengawas membacakan tata tertib ujian, mengedarkan daftar kehadiran dan 

menandatangani Kartu Ujian; 

10. Setelah ujian berakhir, pengawas menyusun lembar jawaban sesuai dengan nomor 

urut daftar hadir (nomor kecil diatas dan nomor besar dibawah) serta menyerahkan 

lembar jawaban beserta berita acara pelaksanaan ujian beserta bukti-buktinya (bila 
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ada,misalnya: bukti izin mengikuti ujian, bukti contekan dan lainnya) kepada Panitia 

Ujian dan mengisi buku penyerahan Berkas Ujian. 

a) Dosen diwajibkan menyerahkan hard copy nilai detail berisi nilai tugas, kuis, 

praktikum, UTS dan UAS sesuai nilai yang disampaikan dalam kontrak perkuliahan 

dan tidak menyalahi aturan yang tertera dalam Pedoman Akademik Stitek Bontang 

kepada Program Studi. 

b) Penyerahan dilakukan selambat- lambatnya setelah dua minggu dari pelaksanaan 

ujian atau sesuai edaran dari Wakil Ketua. 

c) Program Studi melakukan evaluasi terhadap nilai yang telah disampaikan kemudian 

menginformasikan kepada dosen pengampu agar melakukan pengimputan pada 

program SIAKAD. 

11. Penyerahan hasil UTS/UAS 

a) Panitia Ujian memverifikasi jumlah lembar jawaban dengan catatan kehadiran 

sesuai berita acara; 

b) Panitia Ujian mengirimkan lembar jawaban ujian kepada masing-masing dosen 

penguji dengan membawa berita acara ujian; 

c) Dosen menerima berkas ujian dengan terlebih dahulu memastikan jumlah lembar 

jawaban dan berita acara yg diterima. 

c. Penyelenggaraan Ujian Susulan 

1. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan ujian susulan kepada Kaprodi, selambat-

lambatnya dalam waktu 3 hari setelah MK ybs diujikan dengan melampirkan alasan 

ketidakhadirannya dalam ujian. 

2. Alasan ketidak hadiran dalam ujian yang dapat diterima antara lain: a) sakit 

(dilampiri surat dokter), b) orang tua atau saudara kandung meninggal dunia (surat 

keterangan meninggal dunia), c) Tugas Kantor (surat penugasan dari kantor), d) 

sebab-sebab lainnya yang telah disetujui oleh pembimbing kademik (PA); 

3.  Kaprodi membuat surat ijin mengadakan ujian susulan kepada dosen MK ybs; 

4. Mahasiswa wajib secepatnya mengurus pelaksanaan ujian susulan kepada dosen ybs, 

dengan menyertakan surat keterangan Kaprodi, serta fotocopy bukti alasan ketidak 

hadiran dalam ujian. 

5. Dosen mengadakan ujian susulan selambat-lambatnya 5 hari setelah tanggal 
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dikeluarkannya ijin ujian susulan oleh Kaprodi dikeluarkan. 

6.2.6.3 Sanksi-sanksi bagi peserta Ujian 

a. Peserta yang terlambat: 

1. 30 menit setelah ujian dimulai wajib lapor kepanitia Ujian untuk mendapatkan ijin. 

2. Lebih dari 30 menit keterlambatan tidak diperkenankan memasuki ruang ujian kecuali 

mendapatkan ijin dari ketua Panitia Ujian atau Kaprodi. 

b. Ujian peserta dapat dianggap batal jika setelah 2 (dua) kali berturut-turut mendapatkan 

peringatan keras dari pengawas. 

c. Ujian dapat dianggap batal dan tidak diperkenankan mengikuti ujian-ujian selanjutnya,  

bila peserta ujian melanggar tata tertib yang berlaku. 

d. Seluruh ujian yang ditempuh oleh peserta dianggap batal dan tidak diperkenankan 

mengikuti ujian-ujian selanjutnya,  bila peserta ujian melanggar tata tertib yang berlaku. 

e. Diajukan kepimpinan Prodi untuk disidangkan bila melanggar tata tertib yang berlaku. 

6.2.7  Tata Tertib Penulisan Karya Ilmiah 

Dalam pelaksanaan penulisan karya ilmiah baik berupa artikel jurnal, media massa 

maupun Tugas Akhir(TA) mahasiswa selayaknya: 

a. Mahasiswa hanya mempubliksasikan hasil karya ilmiah yang merupakan pekerjaan yang 

orisinil hasil karya sendiri. 

b. Mahasiswa tidak mengadopsi, meniru, skripsi/tugas akhir/artikel/karya ilmiah orang 

lain/mahasiswa lain/dosen/alumni. 

c. Mahasiswa tidak mempublikasikan suatu karya penelitian orang lain yang tidak 

dipublikasikan atas namanya berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan 

penelitian tersebut. 

d. Mahasiswa boleh meminta informasi dari pihak lain dengan syarat menyebutkan tujuan 

penggunaan informasi tersebut dan sedapat mungkin memberikan penghargaan yang 

sesuai kepada pemberi informasi. 

e. Mahasiswa tidak melakukan tindakan plagiat yakni pengakuan hasil kerja/karya orang 

lain sebagai hasil kerja/karya sendiri. 
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6.3  Sanksi  Pelanggaran 

6.3.1  Kategori Sanksi 

Terhadap mahasiswa yang melakukan larangan atau tindakan yang tidak 

diijinkan/dibenarkan, dapat dikenakan sanksi-sanksi dengan kategori: 

a. Sanksi ringan 

b. Sanksi sedang 

c. Sanksi berat 

Terhadap hal-hal yang menyangkut tindak kriminal atau pidana atau tindakan pelanggaran 

lain yang dilakukan di luar kampus maupun didalam kampus dapat diproses melalui 

lembaga peradilan yang berada di Negara Republik Indonesia. 

6.3.2  Sanksi Ringan 

Yang termasuk sanksi ringan adalah: 

a. Peringatan secara lisan atau tertulis oleh Dosen atau Ketua Program Studi. 

b. Dikeluarkan dari kegiatan perkuliahan pada mata kuliah tertentu. 

c. Tidak mendapatkan layanan akademik dan atau layanan administrasi. 

Penetapan kategori dan pengambilan keputusan terhadap sanksi ringan ini diputuskan 

melalui rapat yang diikuti oleh Program Studi beserta staf yang terkait. 

6.3.3  Sanksi Sedang 

Yang termasuk sanksi sedang adalah: 

a. Pengenaan ganti rugi. 

b. Larangan menggunakan fasilitas tertentu yang dikelola oleh STITEK Bontang. 

c. Tidak diijinkan mengikuti perkuliahan pada mata kuliah tertentu. 

d. Pengurangan atau pembatalan nilai ujian pada mata kuliah tertentu. 

e. Penundaan ujian mata kuliah tertentu. 

Penetapan kategori dan pengambilan keputusan terhadap sanksi sedang ini 

diputuskan melalui rapat Senat. 

6.3.4   Sanksi Berat 

Yang termasuk sanksi berat adalah: 

a. Pencabutan hak/ijin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara. 

b. Pencabutan hak/ijin mengikuti kegiatan akademik untuk selamanya. 
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Penetapan kategori dan pengambilan keputusan terhadap sanksi berat ini diputuskan 

melalui rapat Senat. 

6.3.5  Prosedur Pengambilan Keputusan Saksi 

Dalam menjatuhkan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran perlu 

ditempuh prosedur sebagai berikut: 

a. Penemu kasus/petugas/pejabat melaporkan secara tertulis kepada Ketua Program Studi 

kemudian disampaikan kepada Pimpinan STITEK Bontang (Wakil Ketua atau Ketua). 

b. Program Studi yang berkaitan dengan mahasiswa yang diindikasikan bermasalah 

melakukan investigasi/pemeriksaan laporan berdasarkan data/fakta/informasi atas 

kasus tersebut dan dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya disampaikan kepada 

pimpinan STITEK Bontang. 

c. Pimpinan STITEK Bontang berdasarkan berita acara Pemeriksaan dan Hasil Rapat atas 

kasus tersebut mengadakan rapat senat 

d. Hasil rapat senat digunakan sebagai salah satu dasar pemberian sanksi terhadap 

mahasiswa yang bersangkutan dalam kategori sanksi sedang dan berat. 

6.4   Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan 

a. Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan 

merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan 

kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi secara bertanggungjawab dan mandiri. 

b. Pimpinan STITEK Bontang mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas 

akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas 

dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma 

dan kaidah keilmuan. 

c. Dalam melaksanakan kegiatan akademik, setiap anggota sivitas akademika harus 

mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya meningkatkan pelaksanaan kegiatan 

akademika. 

d. Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota sivitas akademika harus 

bertanggungjawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma 

dan kaidah keilmuan. 
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e. Dalam melaksanakan kegiatan akademik, Pimpinan STITEK Bontang dapat mengijinkan 

penggunaan sumber daya STITEK Bontang, sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan 

utuk merugikan pribadi lain semata-mata untuk memperoleh keuntungan materi bagi 

pribadi yang melakukannya. 
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BAB 7  

PROFIL PROGRAM STUDI 

 

7.1 Program Studi Teknik Informatika 

7.1.1 Visi dan Misi 

Visi 

Menjadi program studi yang unggul di bidang Sistem Informasi, Multimedia, dan Sistem 

Cerdas pada tahun 2025. 

Misi 

1. Mengembangkan manajemen pendidikan pendidikan dan pengajaran di bidang Teknik 
Informatika berlandaskan kompetensi dan perkembangan teknologi. 

2. Mengembangkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan, bermutu, 
inovatif dan bermafaat. 

3. Mengembangkan kurikulum yang relevan dengan keilmuan teknik informatika yang 
didukung oleh jiwa moral, kewirausahaan dan profesionalisme. 

4. Mengembangkan kerjasama di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian 

masyarakat. 

7.1.2 Profil Lulusan Program Studi Teknik Informatika 

1) Systems Analyst/ahli analis sistem 

2) Software Designer/perancang perangkat lunak 

3) Techno-preneurship 

4) Computer Network Specialist/ahli jaringan 

5) SystemsDatabase Designer/Perancang Database Sistem 

6) Interactive Multimedia Designer/Perancang Multimedia Interactive 

7) IT Support Consultant/Konsultan Teknologi Informasi 

8) Pengajar IT/Trainer IT/ Peneliti IT
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7.1.2 Struktur Kurikulum  

Semester Ganjil 

Semester 1     

No. Kode Nama  Mata Kuliah Kelompok SKS Prasyarat 

1 AGM111 Agama 1 MPK 2   

2 PAN112 Pancasila  MPK 2   

3 ING113 Bahasa Inggris 1 MKK 3   

4 KAL114 Kalkulus 1  MKK 3   

5 FIS115 Fisika Dasar  MKK 3   

6 RLG116 Rangkaian Logika MKK 2   

7 PTI117 Pengantar Teknologi Informasi  MKK 2   

8 ALP118 Algoritma dan Pemrograman  1   MKK 3   

JUMLAH 20   

Semester 2     

No. Kode Nama  Mata Kuliah Kelompok SKS Prasyarat 

1 ERP121 Entrepreneurship   2   

2 KAL122 Kalkulus 2  MKK 3 Kalkulus I 

3 ING123 Bahasa Inggris 2 MKK 3 Bhs. Inggris 1 

4 ALP124 Algoritma dan Pemrograman 2 MKK 4 Algo. Pemgrog. 1 

5 TBO125 Teori Bahasa Otomata MKK 3   

6 WEB126 Pemrograman Web  MKB 4   

7 DIG127 Teknik Digital MKK 2   

            

JUMLAH 21   

Semester 3     

No. Kode Nama  Mata Kuliah Kelompok SKS Prasyarat 

1 IND131 Bahasa Indonesia MKK 2   

2 REK132 Matematika Rekayasa  MKK 3 Kalkulus 2 

3 ARK133 Arsitektur Komputer  MKK 4 Pengantar Teknologi Informasi 

4 RPL134 Rekayasa Perangkat Lunak MKB 3   

5 PBO135 Pemrograman Berbasis Objek  2 MKB 3 Algoritma Pemrograman 2 

6 DBS136 DataBase   MKB 3   

7 LIN137 Pengetahuan Lingkungan  MBB 2   

8 COM138 Communication Skill   2   

JUMLAH 22   

Semester 4     

No. Kode Nama  Mata Kuliah Kelompok SKS Prasyarat 

1 AGM141 Agama 2 MPK 2 Agama 1 

2 DIS142 Matemtika Diskrit  MKK 3 Matematika Rekayasa 
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3 ADS143 Analisis dan Desain sistem MKK 3   

4 SOP144 Sistem Operasi MKK 3   

5 PBO145 Pemrograman Berbasis Objek  2 MKB 4 Pemrograman Berbasis Objek 1 

6 GRA146 Grafika Komputer MKB 3   

7 STR147 Struktur Data MKK 3   

            

JUMLAH 21   

Semester 5     

No. Kode Nama  Mata Kuliah Kelompok SKS Prasyarat 

1 STA151 Probabilitas dan Statistik MKK 3 Matematika diskrit 

2 JAR152 Jaringan Komputer 1 MKB 3 Sistem Operasi, Teknik Digital 

3 PCD153 Pengolahan Citra Digital MKB 3 Grafika Komputer 

4 IMK154 Interkasi Manusia dan Komputer MKK 3   

5 PMB155 Pemrograman Mobile   3   

6 KKK156 
Keamanan, Kesehatan, dan 
Keselamatan Kerja (K3) 

  3   

7 MPN157 Metodologi Penelitian MKK 2   

            

JUMLAH 20   

 
Semester 6 

    

No. Kode Nama  Mata Kuliah Kelompok SKS Prasyarat 

1 DAT161 Data Mining MKB 3 Database 

2 MPP162 Manajemen Proyek Perangkat Lunak MPB 2 Interaksi  Manusia dan Komputer 

3 JAR163 Jaringan Komputer 2 MKB 3 Jaringan Komputer 1 

4 INT164 Intelegensia Buatan MKK 3   

5 KOM165 Konstruksi Kompiler MKB 3 Teori bahasa Otomata 

6 KPL166 Kerja Praktek MPB 2   

  ETI167 Etika Profesi MPB 2 Agama, Pancasila 

7   Pilihan    3   

        21   

Semester 7     

No. Kode Nama  Mata Kuliah Kelompok SKS Prasyarat 

1 KAP171 Kapita Selekta MKK 2  

2 KSK172 Keamanan Sistem Komputer MKB 3 Jaringan Komp.II 

3 PJK173 Pemrograman Jaringan Komputer MKK 3 Alg. Pemrog. II, Jar. Kom. II 

4 MAN174 Manajemen Bisnis   2   

5   Pilihan   3   

6 PTA177 Proposal Tugas Akhir   2   
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7 KWN178 Kewarganegaraan   2   

            

            

JUMLAH 17   

Semester 8     

No. Kode Nama  Mata Kuliah Kelompok SKS Prasyarat 

1 SKR181 Tugas Akhir MPB 4 Metodologi Penelitian 

            

            

            

JUMLAH 4   

            

MATA KULIAH PILIHAN   

No. Kode Nama  Mata Kuliah Kelompok SKS  

1 PIL001 Sistem Multimedia MKB 3  

2 PIL002 Sistem Informasi Geografis MKB 3  

3 PIL003 
Pengembangan Aplikasi 
Terdistribusi 

MKB 3  

4 PIL004 Pemodelan dan Simulasi MKB 3  

5  PIL005  Pemrograman Game MKB 3  

6 PIL006 Pemrograman Robot MKB 3  

7 PIL007 Pemodelan 3D MKB 3  

8 PIL008 Sistem Pendukung Keputusan MKB 3  

JUMLAH   24  

 
KETERANGAN: 
MPK = Mata Kuliah Pengembang Kepribadian 
MKK = Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan 
MKB = Mata Kuliah Keahlian Berkarya 
MPB = Mata Kuliah Perilaku Berkarya 
MBB = Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat 
 

  



 

67 
 

STITEK  
BONTANG 

I-TOP;Innovation – Totality – Openness – Professional  

Sekolah Tinggi Teknologi Bontang 

7.2  Program Studi Teknik Elektro 

7.2.1 Visi dan Misi 

Visi 

Menjadi Program Studi yang unggul dalam pengembangan Pengetahuan dan Teknologi 

Elektro di Tahun 2025 

Misi 

1. Mengembangkan manajemen pendidikan dan pengajaran di Teknik Elektro berlandaskan 

kompetensi secara efektif dan efisien. 

2. Mengembangkan kurikulum yang relevan dengan keilmuan Teknik Elektro yang 

disesuaikan dengan kebutuhan industri didukung oleh substansi moral, jiwa 

kewirausahaan dan profesionalisme. 

3. Mengembangkan ilmu penegetahuan dan teknologi Elektro melalui penelitian sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. 

4. Mengembangkan kerjasama dibidang penelitian dan pengabdian masyarakat dalam 

bidang elektro. 

7.2.2  Profil Lulusan Program Studi Teknik Elektro 

1) Control Engineer/Ahli Kontrol atau Otomasi 

2) Electrical Engineer/Ahli Kelistrikan 

3) Electrical Engineer/Konsultan Teknik Elektro 

4) Pengajar Ilmu Kelistrikan dan Otomasi 

5) Techno-Preneurship 
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7.2.2  Struktur Kurikulum Prodi Teknik Elektro 

STRUKTUR KURIKULUM 

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO STITEK BONTANG 

KURIKULUM BERBASIS KKNI 
      

Semester 1     

No Kode Nama Mata Kuliah SKS Kelompok Prasyarat 

1 AGM211 Agama 1 2 MPK   

2 PAN212 Pancasila  2 MPK   

3 ING213 Bahasa Inggris 1 3 MKK   

4 KAL214 Kalkulus 1 3 MKK   

5 FIS215 Fisika Dasar 3 MKK   

6 RLG216 Rangkaian Logika 2 MKK   

7 LIS217 Bahan-bahan Listrik 2 MKK   

8 DKP218 
Dasar Komputer & 
Pemrograman 

3 MKK   

            

  JUMLAH 20     

      

Semester 2     

No Kode Nama Mata Kuliah SKS Kelompok Prasyarat 

1 KON221 Dasar Konversi Energi 2 MKK   

2 KAL222 Kalkulus 2 3 MKK Kalkulus 1 

3 1NG223 Bahasa Inggris 2 3 MKK   

4 ENT224 Entrepreneurship 2 MKK   

5 RLI225 Rangkaian Listrik 1 3 MKK   

6 FIS226 Fisika Lanjutan 3 MKK Fisika Dasar 

7 DIG227 Teknik Digital 2 MKK Rangkaian Logika 

8 TEL228 Dasar Telekomunikasi 2 MKK   

            

  JUMLAH 20     
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Semester 3     

No Kode Nama Mata Kuliah SKS Kelompok Prasyarat 

1 BIN231 Bahasa Indonesia 2 MKK   

2 REK232 Matematika Rekayasa  3 MKK   

3 ARK233 Arsitektur Komputer 3 MKK   

4 OOP234 
Pemrograman 
Berbasis Objek (OOP) 

3 MKB Dasar Komputer 

5 COM236 Communication Skills 2 MPB   

6 RLI236 Rangkaian Listrik  2 3 MKK Rangkaian Listrik 1 

7 LIN237 
Pengetahuan 
Lingkungan  

2 MBB   

  JUMLAH 18     

      

Semester 4     

No Kode Nama Mata Kuliah SKS Kelompok Prasyarat 

1 AGM241 Agama 2 2 MPK   

2 REK242 
MatematikaRekayasa 
Lanjutan 

3 MKK Matematika Rekayasa 

3 PBL243 
Pengukuran Besaran 
Listrik 

3 MKK Fisika Lanjutan 

4 SKL244 Sistem Kendali 3 MKK   

5 TTL245 
Teknik Tenaga  
Listrik 

3 MKK   

6 SSI246 Sistem Sinyal 3 MKK Matematika Rekayasa 

7 DEL247 Dasar Elektronika 3 MKK   

  JUMLAH 20     

 

Semester 5     

No Kode Nama Mata Kuliah SKS Kelompok Prasyarat 

1 STA251 
Statistika dan 
Probailitas 

3 MKK Kalkulus 1 dan 2 

2 KKK252 
Keamanan dan 
Kesehatan 
Keselamatan Kerja 

3 MKK   

3 MPR253 Mikroprosessor 3 MKB Teknik Digital 

4 MML254 Mesin-mesin Listrik 3 MKK Teknik Tenaga Listrik 

5 ELM2555 Elektromagnetik 3 MKK Fisika Lanjutan 
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6 JAR256 Jaringan Komputer 3 MKB   

7 MPN257 Metode Penelitian 2 MKK   

  JUMLAH 20     

      

      

Semester 6     

No Kode Nama Mata Kuliah SKS Kelompok Prasyarat 

1 KPR261 Kerja Praktek 2 MPB   

2 EPR262 Etika Profesi 2 MPB   

3 TDL263 
Transmisi Dan 
Distribusi Tenaga 
Listrik 

3 MKK   

4 SKD264 
Sistem Kendali  
Digital 

3 MKK Sistem Kendali 

5 PTL265 
Pembangkit  Tenaga 
Listrik 

3 MKK   

6 MNU266 Metode Numerik 3 MKK   

7 INS267 Sistem Instrumentasi 2 MKK   

8 PIL268 Pilihan 1 2 MKB   

  JUMLAH 20     

 

Semester 7     

No Kode Nama Mata Kuliah SKS Kelompok Prasyarat 

1 KWN271 Kewarganegaraan 2 MPK   

2 KPS272 Kapita Selekta 2 MKK   

3 PTA273 Pra Tugas Akhir 2 MKB Metodologi Penelitian 

4 PLC274 Teknik Otomasi/PLC 3 MKK Mikroprosesor 

5 ELD275 Elektronika  Daya 3 MKK Pembangkit Tenaga Listrik 

6 ISK276 
Instrumentasi Sistem 
Kontrol 

3 MKB   

7 ROB277 Robotika 3 MKB   

8 PIL278 Pilihan  2 2 MKB   

  JUMLAH 20     

      

      

Semester 8     

No Kode Nama Mata Kuliah SKS Kelompok Prasyarat 

1 MAB281 Manajemen Bisnis 2 MPB   

2 TUA282 Tugas Akhir 4 MPB Pra Tugas Akhir 
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  JUMLAH 6     

      

Mata Kuliah Pilihan    

No Kode Nama Mata Kuliah SKS Kelompok Prasyarat 

PILIHAN 1 

1 PIL268 
Teknik  Kehandalan  
dan Keselamatan 
Sistem 

2 MKB   

2 PIL278 
Teknik Pemodelan 
dan  Optimasi 

2 MKB   

PILIHAN 2 

1 PIL288 
Teknik  Optimum 
Sistem Tenaga  Listrik 

2 MKB   

2 PIL289 
Pemeliharaan 
Peralatan  Listrik 

2 MKB   

  JUMLAH 8     

Keterangan: 
MPK = Mata Kuliah Pengembang Kepribadian 
MKK = Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan 
MKB = Mata Kuliah Keahlian Berkarya 
MPB = Mata Kuliah Perilaku Berkarya 
MBB = Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat 




