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KEPUTUSAN  

KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI GARUT 

 

Nomor: 248/STT-Garut/A.1/B/II/2016 

Tentang: 

 

PEDOMAN AKADEMIK 

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI GARUT 

 

 

KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI GARUT 

 

Menimbang  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memperhatikan : 

 

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan tugas-tugas 

pokok Sekolah Tinggi Teknologi Garut diperlukan 

aturan-aturan yang menata, mengatur, dan mengelola 

tentang akademik; 

2. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada butir 

(1) di atas, perlu dikeluarkan surat keputusan peraturan 

tentang pedoman akademik di Sekolah Tinggi 

Teknologi Garut. 

 

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional; 

2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi; 

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 

2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 

2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 

Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi; 

6. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Al-

Musaddadiyah Garut;  

7. Keputusan Ketua Yayasan Al-Musaddadiyah tentang 

Statuta Sekolah Tinggi Teknologi Garut. 

 

Keputusan rapat Senat Sekolah Tinggi Teknologi Garut 

tanggal 15 Februari 2016. 
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MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan 

Pertama  : 

 

 

 

Kedua   : 

 

 

Ketiga   : 

 

Memberlakukan pedoman akademik Sekolah Tinggi 

Teknologi Garut, sebagaimana termaktub pada lampiran 

Surat Keputusan ini. 

 

Segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini 

dinyatakan tidak berlaku. 

 

Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan 

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan 

dalam keputusan ini, akan diubah / diperbaiki sebagaimana 

mestinya. 

 

 

 

 

 

 Ditetapkan di : Garut 

Pada tanggal : 15 Februari 2016 

 

Ketua, 

 

 

 

 

 

Dr. Hilmi Aulawi, M.T. 

NIDN. 0425127801 
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Lampiran Keputusan Ketua STT-Garut 

Nomor : 248/STT-Garut/A.1/B/II/2016 

Tentang : Pedoman Akademik Sekolah Tinggi Teknologi Garut 

 

 

 

Pengantar 

 

 

 

Untuk menjamin penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teknologi Garut (STT-Garut) sesuai 

dengan tujuan kediriannya yang kemudian dirumuskan pada Visi dan Misi STT-Garut, 

maka perlu dilakukan pembahasan, perancangan, dan penyusunan Panduan Akademik, 

yang digunakan sebagai panduan bagi STT-Garut untuk menjalankan proses kegiatan 

akademiknya. 

 

 

Buku ini disusun untuk memberikan panduan umum bagi civitas akademika STT-Garut 

atas butir-butir kegiatan akademik yang dianggap relevan dengan penyelenggaraan 

pendidikan tinggi.  Kami berharap buku panduan ini dapat dipahami untuk kemudian 

digunakan sebagai panduan umum dalam penyelenggaraan aktivitas tridharma perguruan 

tinggi di lingkungan STT-Garut. 

 

 

 

Garut, Februari 2016 
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Bab 1 

Tata Kelola dan Struktur Organisasi  

 
 

1.1 Tata Kelola  

 

Sebagai suatu entitas yang spesifik, STT-Garut memiliki cita-cita atau tujuan yang 

spesifik pula sesuai dengan karakteristik lingkungan internal maupun eksternal yang ada. 

Tujuan STT-Garut dinyatakan dalam visi dan misi STT-Garut. Visi dan misi STT-Garut 

disusun secara spesifik, sehingga menarik bagi stakeholders untuk ikut berpartisipasi 

mewujudkan visi dan misi STT-Garut tersebut. 

 

Dalam menjalankan tridharma PT, STT-Garut membangun suatu sistem tata kelola yang 

dirancang sedemikian rupa sehingga diharapkan mampu memenuhi cita-cita kediriannya. 

Tata kelola yang dimaksud adalah perilaku, cara atau metode yang digunakan oleh STT-

Garut untuk mendayagunakan seluruh potensi dan unsur-unsur yang dimiliki secara 

optimal, dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. 

 

Secara teknis tata kelola STT-Garut dinyatakan sebagai upaya sistematis dalam suatu 

proses untuk mencapai tujuan organisasi, melalui fungsi-fungsi perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, dan tindak lanjut peningkatan. Dengan demikian, tata kelola 

selain melingkupi seluruh proses dan unsur-unsur tersebut, juga memiliki tujuan utama 

yaitu peningkatan kualitas STT-Garut secara terus menerus untuk mencapai visi dan misi 

yang ditetapkan. 

 

Paradigma tata kelola STT-Garut diarahkan menuju terwujudnya good university 

governance. Secara umum tata kelola terkait dengan aspek transparansi, akuntabilitas, 

kepemimpinan, komitmen dan sebagainya.  

 

Tata kelola merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, 

kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang 

dilakukan oleh komponen civitas akademika STT-Garut. Untuk mencapai tata kelola 

yang baik, diperlukan suatu gerakan perubahan budaya organisasi secara simultan, yaitu 

gerakan yang mampu mengubah semua kelemahan dan ketidakberdayaan organisasi 

menjadi  lebih handal dan produktif.  

 

 

1.2 Struktur Organisasi 

 

Sistem tata kelola merupakan bagian integral dari tanggungjawab pimpinan STT-Garut, 

termasuk di dalamnya adalah program studi, dosen, karyawan, serta mahasiswa. Oleh 

karena itu, sistem tata kelola harus menyentuh seluruh civitas akademika STT-Garut, 

yang secara struktur organisasinya digambarkan pada gambar berikut. 
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Gambar 1.1 Gambar Struktur Organisasi STT-Garut  
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1.3 Susunan Organisasi 

 

Susunan organisasi STT-Garut terdiri atas: 

1. Badan Penyelenggara Pendidikan. 

2. Dewan Penyantun.  

3. Senat. 

4. Ketua. 

5. Satuan Pengawas Internal. 

6. Lembaga Penjaminan Mutu. 

7. Unsur Pelaksana Akademis. 

8. Unsur Pelaksana Administratif.  

9. Unsur Penunjang. 

 

 

1.4 Badan Penyelenggara Pendidikan 

 

1. Badan Penyelenggaraan Pendidikan STT-Garut adalah Yayasan Al- Musaddadiyah 

Garut. 

 

2. Komposisi pengurus Yayasan, rincian tugas dan ketentuan lain yang berkaitan 

dengan Badan Penyelenggara diatur sesuai ketentuan perundang-undangan, 

anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga Yayasan. 

 

3. Yayasan memiliki wewenang dan tugas sebagai berikut: 

a. Menetapkan Statuta STT-Garut dan peraturan kepegawaian. 

b. Menetapkan kebijakan umum STT-Garut. 

c. Mengesahkan rencana induk pengembangan, rencana strategis, rencana kerja, 

dan anggaran tahunan. 

d. Mengesahkan kode etik. 

e. Mengangkat dan memberhentikan Ketua. 

f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan non-

akademik STT-Garut. 

g. Melakukan penilaian terhadap kinerja Ketua.  

h. Menetapkan penerimaan, pengangkatan, dan pemberhentian pegawai. 

i. Menetapkan gaji, tunjangan, honorarium, bonus, dan imbal prestasi bagi 

pegawai.  

j. Menetapkan pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana. 

k. Menetapkan pangkat/golongan pegawai. 

l. Membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat 

diselesaikan oleh Senat dan Ketua. 

m. Mengembangkan sumber alternatif pendanaan pendidikan. 
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1.5 Dewan Penyantun 

 

1. Dewan Penyantun terdiri dari tokoh masyarakat (formal maupun non formal) yang 

membantu memecahkan masalah-masalah STT-Garut, dan diharapkan berperan aktif 

untuk menggerakkan dan mengarahkan sumberdaya masyarakat. 

 

2. Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Ketua, setelah mendapat 

pertimbangan Senat dan Yayasan. 

 

3. Pengurus Dewan Penyantun dipilih oleh dan di antara para Anggota Dewan 

Penyantun. 

 

4. Masa Kerja Dewan Penyantun disesuaikan dengan masa kerja Ketua. 

 

5. Hal-hal yang menyangkut keanggotaan, fungsi dan wewenang Dewan Penyantun 

ditetapkan oleh Ketua dan Yayasan. 

 

 

1.6 Senat 

 

1. Tugas, Fungsi dan Wewenang Senat 

 

a. Senat adalah badan normatif yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan, 

persetujuan, dan/ atau rekomendasi kepada Ketua serta pengawasan dibidang 

akademik. 

b. Senat mempunyai tugas dan wewenang:  

1) Memberikan pertimbangan kepada Ketua mengenai:  

a) Rancangan perubahan statuta dan/atau peraturan kepegawaian yang 

diusulkan Ketua. 

b) Rancangan kebijakan, peraturan, dan standar operasional akademik dan 

non-akademik. 

c) Rancangan rencana induk pengembangan, rencana strategis, rencana 

operasional.  

d) Rancangan kurikulum. 

e) Rencana pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana yang 

diusulkan Ketua. 

f) Persyaratan akademik untuk pembukaan, perubahan, dan penutupan 

Program Studi. 

g) Pemberhentian dan pengangkatan Wakil Ketua.   

h) Pemberhentian dan pengangkatan Ketua Program Studi. 

2) Memberikan persetujuan kepada Ketua mengenai:  

a) Rancangan ketentuan mengenai kebebasan akademik, kebebasan 

mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. 

b) Usulan kenaikan pangkat/ golongan dan jabatan fungsional dosen. 

c) Rancangan kode etik.  

3) Memberikan rekomendasi kepada Ketua mengenai:  
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a) Sanksi terhadap pelanggaran kode etik dan peraturan akademik oleh 

Civitas Akademika. 

b) Pemberian tanda penghargaan.  

4) Melakukan pengawasan terhadap Ketua dan/atau Civitas Akademika atas:  

a) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan 

otonomi keilmuan. 

b) Pelaksanaan kode etik dan peraturan akademik.  

c) Pelaksanaan kegiatan akademik. 

d) Kebijakan dan penerapan kebijakan akademik. 

e) Kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi. 

f) Pencapaian proses penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana 

strategis. 

5) Memilih dan melaksanakan pemilihan Ketua dengan mengikuti ketentuan 

yang berlaku.  

c. Pertimbangan dan/atau persetujuan kepada Ketua diberikan selambat-lambatnya 

10 (sepuluh) hari kerja sejak diajukannya permintaan pertimbangan dan/atau 

persetujuan oleh Ketua.  

d. Dalam hal Senat tidak mampu memberikan pertimbangan dan/atau persetujuan 

kepada Ketua selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat 3 (tiga), maka dianggap Ketua telah mendapatkan 

pertimbangan dan/atau persetujuan dari Senat.  

 

 

2. Keanggotaan Senat 

 

a. Keanggotaan Senat terdiri dari:  

1) Ketua. 

2) Wakil Ketua. 

3) Ketua Program Studi. 

4) Dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar. 

5) Dosen terpilih yang merupakan perwakilan dari unsur pegawai non-dosen 

dan dianggap mampu melaksanakan fungsi dan tugas sebagai anggota 

Senat.  

b. Masa jabatan anggota Senat  adalah 4 (empat) tahun. 

c. Anggota Senat berjumlah ganjil. 

d. Keanggotaan Senat ditetapkan melalui surat keputusan Ketua Senat. 

e. Senat dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris. 

f. Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari 

anggota Senat.  

g. Ketua dan sekretaris Senat dipilih oleh anggota Senat.  

h. Ketua Senat dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan organ lain di 

lingkungan STT-Garut. 

i. Senat dapat membentuk komisi-komisi dan panitia khusus/ terbatas sesuai 

dengan kebutuhan.  

j. Ketentuan lebih lanjut mengenai alat kelengkapan Senat diatur dalam Peraturan 

Senat.  
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k.  Keanggotaan Senat berhenti dan diberhentikan apabila:  

1) Meninggal dunia. 

2) Berakhir masa jabatannya. 

3) Sakit jasmani/dan atau rohani secara terus menerus dalam waktu lebih dari 

6 (enam) bulan. 

4) Mengundurkan diri. 

5) Melanggar kode etik STT-Garut. 

6) Dipidana karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.  

l. Pemberhentian keanggotaan Senat ditetapkan melalui surat keputusan Ketua 

Senat. 

m. Anggota Senat yang diberhentikan dalam masa jabatannya, akan digantikan 

oleh anggota baru melalui penggantian antarwaktu sampai habis masa jabatan 

yang digantikannya.  

n. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian dan pengangkatan antarwaktu 

anggota Senat diatur dalam Peraturan Senat.  

  

 

3. Cara Pengambilan Keputusan Senat 

 

a. Pengambilan keputusan dalam rapat Senat adalah secara musyawarah mufakat.  

b. Dalam hal tidak dapat tercapai musyawarah mufakat maka keputusan diambil 

melalui mekanisme pemungutan suara. 

c. Setiap anggota Senat memiliki hak suara.  

d. Rapat Senat terdiri atas:  

1) Rapat terbuka. 

2) Rapat tertutup.  

e. Rapat Senat terbuka tidak mengambil keputusan penting dan dilaksanakan 

dalam rangka upacara penerimaan mahasiswa baru, upacara wisuda, dies natalis, 

dan upacara pemberian tanda penghargaan.  

f. Rapat Senat tertutup dilakukan untuk keadaan tertentu dalam rangka memberi 

pertimbangan, persetujuan, dan/atau pengambilan keputusan.  

g. Ketentuan lebih lanjut mengenai sahnya rapat Senat dan penyelenggaraan rapat 

Senat diatur dalam Peraturan Senat.  

h.  Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat yang tidak dapat 

dicapai mufakat antara Ketua STT-Garut dan Senat, maka pengambilan 

keputusan dilakukan oleh Yayasan.  

  

 

1.7 Ketua 

 

1. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Ketua 

 

a. Ketua menjalankan fungsi pengelolaan STT-Garut dan penanggungjawab utama 

dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta seluruh kegiatan 

penunjang lainnya di STT-Garut. 
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b. Dalam menjalankan fungsi pengelolaan STT-Garut di bidang akademik, tata 

kelola, keuangan, dan sumber daya, Ketua dibantu oleh unsur: 

1) Wakil Ketua yang merupakan unsur pimpinan di lingkungan STT-Garut. 

2) Satuan Pengawas Internal. 

3) Lembaga Penjaminan Mutu. 

4) Unsur Pelaksana Akademik. 

5) Unsur Pelaksana Administratif.  

6) Unsur Penunjang.  

c. Ketua mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: 

1) Mengusulkan perubahan Statuta dan/atau peraturan kepegawaian. 

2) Menetapkan kebijakan, peraturan, dan standar operasional akademik dan 

non-akademik. 

3) Menetapkan rencana induk pengembangan, rencana strategis, rencana kerja, 

dan anggaran tahunan. 

4) Mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

5) Menetapkan kurikulum. 

6) Menetapkan kode etik. 

7) Mendirikan dan/atau membubarkan Program Studi. 

8) Mengangkat dan memberhentikan pejabat struktural di bawah Ketua. 

9) Menunjuk pelaksana tugas pejabat struktural di bawah Ketua. 

10) Menetapkan promosi, mutasi, dan demosi pegawai secara struktural. 

11) Menjatuhkan sanksi bagi Civitas Akademika dan pegawai yang melanggar 

kode etik, dan/atau peraturan. 

12) Mengusulkan penerimaan, pengangkatan, dan pemberhentian pegawai. 

13) Mengusulkan pangkat/golongan pegawai. 

14) Mengusulkan pangkat/golongan dan/atau jabatan fungsional Dosen 

berdasarkan ketentuan angka kredit yang ditetapkan Kementerian. 

15) Mengusulkan gaji, tunjangan, honorarium, bonus, dan imbal prestasi bagi 

pegawai. 

16) Membina dan mengembangkan karier dosen dan pegawai. 

17) Mengusulkan pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana. 

18) Menetapkan pemberian tanda penghargaan. 

19) Membina dan mengembangkan hubungan baik dengan lingkungan, 

masyarakat, dan alumni. 

20) Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan kepada 

Yayasan. 

21) Melaksanakan kewenangan dan/atau peraturan lain yang ditetapkan dengan 

keputusan Yayasan. 

 

 

2. Persyaratan Ketua 

 

Persyaratan untuk menjadi Ketua adalah sebagai berikut: 

a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Warga negara Indonesia. 

c. Setia kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. 

d. Memiliki integritas dan moral yang baik. 
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e. Memiliki gelar akademik serendah-rendahnya Doktor (S3), berlatar belakang 

ilmu teknik  dan memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor yang 

berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan 

tinggi luar negeri yang diakui oleh kementerian. 

f. Berusia paling tinggi 65 (enam puluh) pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua 

yang sedang menjabat. 

g. Sehat jasmani maupun rohani untuk menjalankan tugas sebagai ketua. 

h. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

i. Mempunyai visi, wawasan dan minat terhadap pengembangan STT-Garut. 

j. Memiliki kompetensi manajerial. 

k. Bersedia dicalonkan menjadi ketua yang dinyatakan secara tertulis. 

 

 

3. Pemilihan Ketua 

 

a. Ketua dipilih oleh Senat untuk ditetapkan oleh Yayasan. 

b. Ketua dilantik dan diberhentikan oleh Yayasan. 

c. Yayasan dapat menunjuk calon Ketua yang memenuhi syarat untuk dipilih 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

d. Ketua dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Yayasan. 

e. Masa jabatan Ketua adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu 

kali masa jabatan berikutnya. 

f. Pemilihan Ketua dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat. 

g. Dalam hal tidak tercapainya musyawarah dan mufakat, pemilihan Ketua 

dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara. 

h. Pemilihan Ketua harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan 

sebelum masa jabatan Ketua sebelumnya berakhir. 

i. Yayasan menetapkan dan melantik Ketua pada akhir masa jabatan Ketua 

sebelumnya. 

j. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, penetapan, dan pelantikan 

Ketua diatur dalam keputusan Yayasan. 

 

 

4. Pemberhentian Ketua 

 

a. Ketua berhenti atau diberhentikan dari jabatannya apabila: 

1) Meninggal dunia. 

2) Berakhir masa jabatannya dan tidak dipilih kembali. 

3) Berhalangan tetap secara terus-menerus lebih dari 6 (enam) bulan. 

4) Mengundurkan diri. 

5) Dinilai tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. 

6) Melanggar kode etik STT-Garut. 

7) Dipidana karena melakukan tindak dengan pidana penjara berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 

b. Pemberhentian Ketua dilakukan oleh Yayasan, 

c. Yayasan mengangkat pelaksana tugas Ketua sebelum pemilihan Ketua baru. 
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d. Dalam hal Ketua berhenti atau diberhentikan pemilihan Ketua baru harus sudah 

selesai dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pemberhentian Ketua 

sebelumnya. 

e. Dalam hal Ketua berhalangan tidak tetap, tugas dan kewenangan Ketua 

dijalankan sementara oleh Wakil Ketua I. 

 

 

5. Pemilihan dan Penetapan Ketua 

 

a. Senat membentuk panitia pemilihan Ketua untuk menjaring bakal calon Ketua 

dari kalangan internal. 

b. Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) terdiri dari ketua, 

sekretaris, dan 2 (dua) anggota yang dipilih dari anggota Senat. 

c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penjaringan bakal 

calon Ketua dari kalangan internal diatur dalam Peraturan Senat. 

d. Yayasan dapat mengajukan bakal calon Ketua dari unsur Yayasan atau kalangan 

eksternal untuk dipilih menjadi Ketua. 

e. Senat menetapkan bakal calon Ketua hasil penjaringan panitia pemilihan 

dan/atau yang diajukan oleh Yayasan menjadi calon Ketua selambat-lambatnya 

1 (bulan) sebelum diselenggarakannya rapat pemilihan Ketua oleh Senat. 

f. Apabila hanya terdapat 1 (satu) calon Ketua, maka Senat mengajukan calon 

tersebut kepada Yayasan untuk ditetapkan sebagai Ketua. 

g. Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih calon Ketua, maka Senat menyelenggarakan 

rapat pemilihan Ketua yang dihadiri perwakilan Yayasan dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1) Yayasan memiliki 35 (tiga puluh lima) persen suara dari total suara. 

2) Senat memiliki 65 (enam puluh lima) persen suara dari total suara. 

h. Senat menetapkan calon Ketua yang memperoleh suara terbanyak sebagai Ketua 

terpilih dan mengajukannya kepada Yayasan untuk ditetapkan sebagai Ketua. 

i. Apabila terdapat 2 (dua) calon yang memperoleh suara terbanyak, maka Senat 

mengajukan kedua calon tersebut kepada Yayasan untuk ditetapkan salah 

satunya sebagai Ketua.  

 

 

1.8 Wakil Ketua 

 

1. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Ketua dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil 

Ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua. 

2. Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Ketua dan setelah 

mendapat pertimbangan Senat. 

3. Masa jabatan Wakil Ketua adalah 4 (empat) tahun. 

4. Wakil Ketua dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali 

masa jabatan berturut-turut. 

5. Wakil Ketua terdiri atas: 

a. Wakil Ketua Bidang Akademik, yang selanjutnya disebut Wakil Ketua I. 

b. Wakil Ketua Bidang Administrasi Keuangan, Kepegawaian, Perencanaan dan 

Administrasi Umum, yang selanjutnya disebut Wakil Ketua II. 
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c. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang selanjutnya disebut 

Wakil Ketua III. 

6. Wakil Ketua I mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan 

pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. 

7. Wakil Ketua II mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan 

kegiatan di bidang administrasi keuangan, kepegawaian, perencanaan dan 

administrasi umum. 

8. Wakil Ketua III mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan 

kegiatan di bidang kemahasiswaan dan kerjasama. 

9. Wakil Ketua I mempunyai ruang lingkup tugas: 

a. Perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan mutu pendidikan, pengajaran dan 

penelitian. 

b. Perencanaan, pembinaan dan pengembangan dosen dan peneliti (man power 

planning). 

c. Pengawasan dan pelaksanaan tugas dosen. 

d. Penyiapan program pendidikan baru, berbagai tingkat dan bidang. 

e. Penyusunan program bagi usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa. 

f. Penyusunan jadwal ujian sesuai dengan kalender akademik. 

g. Perencanaan dan pelaksanaan kerjasama dengan PT lain di bidang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta usaha penunjangnya. 

h. Pengolahan data yang menyangkut bidang pendidikan dan pengajaran, 

penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua. 

10. Wakil Ketua II mempunyai ruang lingkup tugas: 

a. Pelaksanaan langkah efisiensi tertib administrasi di bidang keuangan dan 

pemanfaatan dana yang tersedia, serta menggunakan standar perencanaan, dan 

pengawasan anggaran dalam pengelolaan keuangan. 

b. Perencanaan, pembinaan, dan pengembangan tenaga administrasi (man power 

planning) dengan memperhatikan tingkat produktivitas setiap tenaga 

kepegawaian. 

c. Pengelolaan dan pemeliharaan perlengkapan, kerumahtanggaan, ketertiban, 

ketata-usahaan, kebersihan ruangan, tata ruang kuliah yang efisien dan tertib. 

d. Pengendalian, penataan dana swadana dari sumber non budget. 

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua. 

11. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, mempunyai ruang lingkup 

tugas: 

a. Pelaksanaan pembinaan mahasiswa oleh seluruh dosen dalam pengembangan 

sikap orientasi serta kegiatan mahasiswa, antara lain di bidang seni, budaya dan 

olah raga sebagai Bagian pembinaan civitas akademika. 

b. Pelaksanaan usaha kesejahteraan mahasiswa serta usaha bimbingan dan 

penyuluhan bagi mahasiswa. 

c. Pelaksanaan usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa, menciptakan 

suasana akademik pada mahasiswa. 

d. Penciptaan iklim pendidikan yang baik dalam kampus, dalam suasana ilmiah dan 

membantu pelaksanaan program pembinaan pemeliharaan kesatuan dan 

persatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
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e. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dalam rangka turut 

membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dan masalah 

pembangunan. 

f. Pengolahan data yang menyangkut bidang pendidikan yang bersifat ko-

kurikuler.  

g. Perencanaan dan pelaksanaan kerjasama dengan berbagai pihak sesuai dengan 

fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi.  

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua. 

12. Apabila Ketua berhalangan tidak tetap, Ketua menunjuk Wakil Ketua I sebagai 

pelaksana harian. 

13. Apabila Ketua berhalangan tetap, Yayasan mengangkat Pejabat Ketua sebelum 

diangkat Ketua yang baru. 

 

 

1.9 Satuan Pengawas Internal 
 

1. Satuan Pengawasan Internal (SPI) dipimpin oleh seorang kepala yang secara 

struktural berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua. 

2. Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Ketua. 

3. Masa jabatan Kepala SPI adalah 4 (empat) tahun. 

4. Meskipun berkedudukan di bawah Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPI 

dalam menjalankan tugas profesinya, tetap memegang prinsip bersifat independen, 

obyektif, memiliki integritas, profesional/ kompetensi, kerahasiaan, dan tidak 

terpengaruh oleh tekanan pihak manapun, serta memegang teguh Kode Etik Auditor. 

5. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Kepala SPI memiliki tugas dan tanggung 

jawab: 

a. Menetapkan kebijakan pengawasan internal bidang non-akademik. 

b. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang 

non akademik. 

c. Mengambil kesimpulan atas hasil pengawasan internal. 

d. Melaporkan hasil pengawasan internal kepada Ketua. 

e. Mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan 

kegiatan non akademik kepada Ketua atas dasar hasil pengawasan internal.  

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua. 

 

 

1.10 Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 

 

1. LPM dipimpin oleh seorang kepala yang secara struktural berkedudukan di bawah 

dan bertanggungjawab kepada Ketua. 

2. Kepala LPM diangkat dan diberhentikan oleh Ketua. 

3. Masa jabatan Kepala LPM adalah 4 (empat) tahun. 

4. Kepala LPM memiliki tugas dan tanggung jawab: 

a. Merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan penjaminan mutu.  

b. Menyusun perangkat pelaksanaan penjaminan mutu.  

c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu.  

d. Melaksanakan dan mengembangkan audit internal.  
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e. Melaporkan pelaksanaan penjaminan mutu kepada pimpinan STT-Garut.  

f. Menyiapkan SDM penjaminan mutu (auditor). 

g. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu. 

h. Merumuskan dokumen-dokumen pedoman/ panduan bagi pelaksanaan Sistem 

Penjaminan Mutu di lingkungan civitas akademika STT-Garut atas butir-butir 

mutu yang dianggap relevan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi.  

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua. 

 

 

1.11 Unsur Pelaksana Akademik 
 

1. Unsur pelaksana akademis terdiri dari: 

a. Program Studi. 

b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 

c. Pusat Kajian. 

d. Dosen. 

2. Unsur Pelaksana Akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas 

melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan visi, misi, dan tujuan didirikannya STT-Garut. 

3. Unsur Pelaksana bidang pendidikan dikelola oleh Ketua Program Studi yang dibantu 

oleh Sekretaris Program Studi.  

4. Unsur pelaksana bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikelola oleh 

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 

 

 

1.12 Ketua Program Studi 

 

1. Ketua Program Studi adalah Pimpinan Program Studi yang bertanggungjawab 

kepada Ketua dan berada di bawah koordinasi Wakil Ketua I. 

2. Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua. 

3. Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 4 (empat) tahun. 

4. Ketua Program Studi dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 

(dua) kali masa jabatan berturut-turut. 

5. Ketua Program Studi mempunyai tugas: 

a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengawasi 

kegiatan pendidikan serta pembinaan terhadap dosen, mahasiswa, dan tenaga 

kependidikan pada tingkat Program Studi. 

b. Melaksanakan dan memelihara kerjasama dengan berbagai pihak untuk 

memecahkan berbagai permasalahan sesuai bidang keilmuannya dengan 

berkoordinasi kepada Ketua dan Wakil Ketua. 

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua. 

 

 

1.13 Persyaratan Ketua Program Studi 

 

Persyaratan untuk menjadi Ketua Program Studi adalah sebagai berikut: 

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
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2. Warga negara Indonesia. 

3. Setia kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. 

4. Memiliki integritas dan moral yang baik. 

5. Dosen tetap pada Program Studi yang bersangkutan dengan minimal pengabdian 2 

(dua) tahun di STT-Garut. 

6. Memiliki gelar akademik serendah-rendahnya Magister (S2) dan memiliki jabatan 

akademik serendah-rendahnya Asisten Ahli yang berasal dari perguruan tinggi dalam 

negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh 

kementerian. 

7. Berusia paling tinggi 65 (enam puluh) pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua 

yang sedang menjabat. 

8. Sehat jasmani maupun rohani untuk menjalankan tugas sebagai Ketua Program 

Studi.  

9. Mempunyai visi, wawasan dan minat terhadap pengembangan Program Studi di 

lingkungan STT-Garut. 

10. Memiliki kompetensi manajerial. 

11. Bersedia bekerjasama dengan Ketua sebagai pimpinan STT-Garut yang dinyatakan 

secara tertulis.  

 

 

1.14 Pemilihan dan Penetapan Ketua Program Studi 

 

1. Pemilihan Calon Ketua Program Studi dilakukan melalui Rapat Program Studi 

dengan prinsif demokrasi, terbuka, jujur, adil, langsung, bebas, bertanggung jawab 

dan mempertimbangkan rekam jejak calon Calon Ketua Program Studi. 

2. Rapat Program Studi dinyatakan sah bila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per 

tiga) dari jumlah Dosen Tetap pada Program Studi. 

3. Apabila peserta Rapat Program Studi tidak memenuhi 2/3 (dua per tiga) dari jumlah 

Dosen Tetap pada Program Studi yang bersangkutan, rapat dapat ditunda secepat-

cepatnya 1 (satu) x 1 (satu) Jam, dan selama lamanya 3 (tiga) x 24 (dua puluh empat) 

jam, Rapat Program Studi berikutnya tidak memperhatikan jumlah yang hadir. 

4. Rapat Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi. 

5. Apabila Ketua Program Studi berhalangan untuk memimpin, Rapat Program Studi 

dipimpin oleh sekretaris Program Studi. 

6. Apabila Sekretaris Program Studi juga berhalangan, Rapat Program Studi dipimpin 

oleh Dosen Tetap paling senior/ tertua. 

7. Pemilihan Calon Ketua Program Studi dilakukan secara musyawarah dan mufakat. 

8. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, pemilihan calon Ketua Program 

Studi/ Bagian dilakukan dengan cara pemungutan suara satu orang satu suara untuk 

satu calon. 

9. Rapat Program Studi menetapkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) nama Calon Ketua 

Program Studi hasil pemungutan suara pada ayat (8) berdasarkan urutan perolehan 

suara. 

10. Apabila terdapat jumlah perolehan suara yang sama, maka dilakukan pemungutan 

suara ulang untuk calon yang memperoleh suara yang sama tersebut. 

11. Apabila dalam pemungutan suara ulang masih diperoleh suara yang sama maka 

perolehan suara tersebut tetap disampaikan sebagaimana adanya. 
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12. Hasil pemilihan di Program Studi disampaikan ke Senat. 

13. Senat mengadakan rapat internal untuk menghasilkan pertimbangan kepada Ketua 

STT-Garut mengenai calon Ketua Program Studi. 

14. Ketua STT-Garut menetapkan Ketua Program Studi. 

 
  
1.15 Sekretaris Program Studi 

 

1. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Ketua Program Studi dibantu oleh Sekretaris 

Program Studi yang secara struktural berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab 

langsung kepada Ketua Program Studi. 

2. Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STT-Garut. 

3. Masa jabatan Sekretaris Program Studi adalah 4 (empat) tahun. 

4. Sekretaris Program Studi dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 

2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. 

5. Sekretaris Program Studi mempunyai tugas membantu Ketua Program Studi dalam 

merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan 

pendidikan serta pembinaan terhadap dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan 

pada tingkat Program Studi. 

6. Apabila Ketua Program Studi berhalangan tidak tetap, Ketua Program Studi 

menunjuk Sekretaris Program Studi sebagai pelaksana harian. 

7. Apabila Ketua Program Studi berhalangan tetap, Ketua mengangkat Pejabat Ketua 

Program Studi sebelum diangkat Ketua Program Studi yang baru. 

 

 

1.16 Pemilihan dan Penetapan Sekretaris Program Studi 

 

1. Ketua Program Studi terpilih diberikan kewenangan untuk mengajukan usulan Calon 

Sekretaris Program Studi kepada Ketua-STT-Garut. 

2. Ketua STT-Garut mengadakan rapat internal dengan para Wakil Ketua untuk 

memilih Sekretaris Program Studi yang diusulkan oleh Ketua Program Studi. 

3. Ketua STT-Garut menetapkan Ketua Program Studi. 

 

 

1.17 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) 
 

1. LPPM dipimpin oleh seorang Kepala yang secara struktural berkedudukan di bawah 

dan bertanggungjawab kepada Ketua. 

2. Kepala LPPM diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.  

3. Masa jabatan Kepala LPPM adalah 4 (empat) tahun. 

4. Kepala LPPM bertugas untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan memfasilitasi 

kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta ikut mengusahakan 

sumberdaya yang diperlukan. 

5. Melaksanakan dan memelihara kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan berkoordinasi kepada Ketua 

dan Wakil Ketua. 

6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua. 
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1.18 Pusat Kajian 

 

1. Pusat Kajian berkedudukan dan berada di bawah Program Studi dan 

bertanggungjawab kepada Ketua Program Studi serta berkoordinasi dengan Kepala 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang mengemban misi Tri 

Dharma Perguruan Tinggi. 

2. Pusat Kajian bertujuan untuk melakukan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan riset 

dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat monodisiplin multidisiplin, 

interdisiplin dan transdisiplin serta pengendalian mutu kegiatan riset dan pengabdian 

kepada masyarakat yang berada di lingkup Sekolah Tinggi Teknologi Garut, serta 

dapat menginisiasi pengembangan kegiatan di bidang pendidikan setelah memenuhi 

standar tertentu. 

3. Keanggotaan Pusat Kajian berasal dari Dosen Tetap Sekolah Tinggi Teknologi 

Garut. 

4. Penetapan anggota Pusat Kajian berdasarkan bidang keilmuan dan lingkup keahlian 

tertentu. 

 

 

1.19 Pelaksana Administratif 

 

Pelaksana administratif adalah unsur yang melaksanakan kegiatan administrasi pada 

STT-Garut, yang terdiri dari Bagian Administrasi Akademik (BAA), Bagian 

Administrasi Umum dan Kepegawaian (BAUK), Bagian Administrasi Keuangan (BAK). 

 

 

1.20 Bagian Administrasi Akademik (BAA)  
 

1. BAA adalah unsur pelaksana kegiatan yang bertugas untuk memberikan layanan 

administratif di bidang akademik pada STT-Garut. 

 

2. BAA dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Ketua dan 

berada di bawah koordinasi Wakil Ketua I. 

 

3. Kepala BAA diangkat dan diberhentikan oleh Ketua. 

 

4. Masa jabatan Kepala BAA adalah 4 (empat) tahun. 

 

5. Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAA 

dibantu oleh Sub-Bagian/ Staf: 

a. Penyelenggaraan Kegiatan Akademik. 

b. Pengawasan Pelaksanaan Akademik. 

 

 

1.21 Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian (BAUK) 
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1. BAUK adalah unsur pelaksana kegiatan yang bertugas untuk memberikan layanan 

administratif di bidang umum dan kepegawaian pada STT-Garut. 

2. BAUK dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Ketua dan 

berada di bawah koordinasi Wakil Ketua II. 

3. Kepala BAUK diangkat dan diberhentikan oleh Ketua. 

4. Masa jabatan Kepala BAUK adalah 4 (empat) tahun. 

5. Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAUK 

dibantu oleh Sub-Bagian/ Staf: 

a. Pelaksana Administrasi Umum. 

b. Pelaksana Administrasi Kepegawaian. 

 

 

1.22 Bagian Administrasi Keuangan (BAK) 
 

1. BAK adalah unsur pelaksana kegiatan yang bertugas untuk memberikan layanan 

administratif di bidang keuangan pada STT-Garut. 

2. BAK dipimpin oleh seorang Kepala yang yang bertanggungjawab kepada Ketua dan 

berada di bawah koordinasi Wakil Ketua II. 

3. Kepala BAK diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.  

4. Masa jabatan Kepala BAK adalah 4 (empat) tahun. 

5. Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAK 

dibantu oleh Sub-Bagian/ Staf: 

a. Pelaksana Administrasi Anggaran. 

b. Pelaksana Administrasi Penerimaan Keuangan. 

c. Pelaksana Administrasi Pengeluaran Keuangan. 

 

 

1.23 Unsur Penunjang 

  

Unsur penunjang terdiri dari Pusat Perpustakaan, Pusat Sistem Informasi dan Pangkalan 

Data, Laboratorium dan Pusat karir. 

 

1.24 Pusat Perpustakaan 

 

1. Pusat Perpustakaan adalah unsur penunjang yang melaksanakan kegiatan di bidang 

perpustakaan pada STT-Garut. 

2. Pusat Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada 

Ketua dan berada di bawah koordinasi Wakil Ketua. 

3. Kepala Pusat Perpustakaan harus memiliki gelar akademik serendah-rendahnya 

Sarjana (S1) dengan latar belakang pendidikan di bidang perpustakaan. 

4. Kepala Pusat Perpustakaan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua. 

5. Masa jabatan Kepala Pusat Perpustakaan adalah 4 (empat) tahun. 

6. Pusat Perpustakaan mempunyai tugas memberikan layanan bahan pustaka untuk 

kebutuhan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

7. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Pusat Perpustakaan mempunyai fungsi: 

a. Menyediakan dan mengolah bahan pustaka. 

b. Memberikan layanan dan pendayagunaan bahan pustaka. 
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c. Memelihara bahan pustaka. 

d. Melakukan layanan referensi. 

e. Melaksanakan urusan tata usaha perpustakaan. 

 

 

1.25 Pusat Sistem Informasi dan Pangkalan Data 

 

1. Pusat Sistem Informasi dan Pangkalan Data adalah unsur penunjang di bidang 

pengolahan data dan sistem informasi pada STT-Garut. 

2. Pusat Sistem Informasi dan Pangkalan Data dipimpin oleh seorang Kepala yang yang 

bertanggungjawab kepada Ketua dan berada di bawah koordinasi Wakil Ketua. 

3. Kepala Pusat Sistem Informasi dan Pangkalan Data diangkat dan diberhentikan oleh 

Ketua. 

4. Masa jabatan Kepala Sistem Informasi dan Pangkalan Data adalah 4 (empat) tahun. 

5. Pusat Sistem Informasi dan Pangkalan Data mempunyai tugas mengumpulkan, 

mengolah, menyajikan, dan menyimpan data dan informasi serta memberikan 

pelayanan untuk kebutuhan administrasi akademik, umum, kepegawaian, keuangan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

6. Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pusat 

Sistem Informasi dan Pangkalan Data dibantu oleh Sub-Bagian/ Staf: 

a. Input dan Processing data yang bertugas mengumpulkan dan mengolah data dan 

informasi. 

b. Output dan Arsip data yang bertugas menyajikan, menyampaikan dan 

menyimpan data dan informasi. 

c. Administrasi yang bertugas melaksanakan urusan tata usaha Bagian 

Administrasi Pusat Sistem Informasi dan Pangkalan Data. 

 

 

1.26 Laboratorium 

 

1. Laboratorium adalah unsur penunjang di bidang akademik pada STT-Garut.  

2. Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Ketua 

dan berada di bawah koordinasi Ketua Program Studi. 

3. Kepala Laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Ketua. 

4. Masa jabatan Kepala Laboratorium adalah 4 (empat) tahun. 

5. Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi 

kegiatan praktikum dalam menunjang proses pembelajaran, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat.  

 

 

1.27 Pusat karir 

 

1. Pusat Karir adalah unsur penunjang bidang kemahasiwaan pada STT-Garut. 

2. Pusat Karir dipimpin oleh seorang Kepala yang yang bertanggungjawab kepada 

Ketua dan berada di bawah koordinasi Wakil Ketua III. 

3. Kepala Pusat Karir diangkat dan diberhentikan oleh Ketua. 

4. Masa jabatan Kepala Pusat Karir adalah 4 (empat) tahun. 
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5. Pusat Karir mempunyai tugas: 

a. Menyusun dan membuat program kerja Pusat karir. 

b. Pengelolaan lowongan pekerjaan untuk alumni. 

c. Pemberian layanan konseling pada mahasiswa ataupun alumni. 

d. Pengelolaan tracer study alumni. 

e. Membuat kerjasama dengan perusahaan. 

f. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja unit lain. 

g. Menyusun laporan pelaksanaan tugas bagian pusat karir kepada pimpinan. 

 

 

1.28 Tata Kerja 

 

1. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan 

STT-Garut wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 

baik di lingkungan masing-masing, antar satuan organisasi di lingkungan STT-Garut 

serta dengan instansi lain di luar STT-Garut sesuai dengan tugas masing-masing. 

2. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan STT-Garut dalam melaksanakan 

tugasnya berkewajiban mematuhi pedoman, peraturan Yayasan dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan STT-Garut bertanggungjawab atas 

kepemimpinan dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan 

bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya. 

4. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan STT-Garut wajib mengawasi 

bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, wajib mengambil 

langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

5. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan STT-Garut wajib mengikuti dan 

mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta 

menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. 

6. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib 

diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan 

untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. 

7. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan STT-Garut menyampaikan laporan 

kepada Ketua untuk selanjutnya disusun sebagai laporan STT-Garut. 

8. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasannya, tembusan laporan 

lengkap dengan semua lampiran-lampirannya disampaikan kepada satuan organisasi 

lainnya yang secara fungsional/ relevan mempunyai hubungan kerja. 
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Bab 2 

Administrasi Akademik 

 
  

2.1 Pendaftaran Mahasiswa Baru 

 

Kebijakan Penerimaan mahasiswa baru menjadi kerangka acuan dalam sistem rekrutmen 

dan seleksi calon mahasiswa baru. Penerimaan mahasiswa baru di STT-Garut dilakukan 

sekali dalam satu tahun akademik.  Dalam pelaksanaannya, seleksi mahasiswa baru di 

STT-Garut dibagi ke dalam tiga jenis seleksi. Pertama, seleksi penerimaan mahasiswa 

baru regular. Kedua seleksi penerimaaan mahasiswa jalur khusus. Ketiga seleksi 

penerimaaan mahasiswa transfer.  

 

Sistem pengambilan keputusan ditetapkan berdasarkan nilai passing grade dan diurutkan 

berdasarkan nilai tertinggi seperti tersajikan pada Gambar 2.1. 
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Alur Proses Penerimaan Mahasiswa Baru dan Ujian Saringan Masuk

Calon Mahasiswa Panitia PMBSistem PMB

Menanyakan 
informasi 

pendaftaran

Memberikan 
Informasi 

Pendaftaran

Mendaftar?

Mendaftar Sebagai 
Calon Mahasiswa 

Baru

Ya Brosur
PMB

Mengisi Formulir 
Pendaftaran di 

Sistem

Formulir data 
Mahasiswa

Menyerahkan Bukti 
registrasi 

pendaftaran PMB  

Generate Kode 
Ujian 

Menerima bukti 
registrasi PMB

Menerima kode 
ujian

Mengakses sistem 
ujian dan 

memasukan kode 
ujian

Mencetak hasil seleksi

Mengisi soal ujian 
PMB

Membuat Laporan 
Calon Mahasiswa 

Lulus Tes

No

Validasi kode ujian

Menampilkan 
soal ujian

Bukti 
Registrasi

Input Data Bukti 
pembayaran dan 

generate kode ujian

Memberikan kode 
ujian untuk 

dimasukan ke 
sistem ujian

Valid?Tidak

Mengambil hasil 
ujian di bagian PMB

Menampilkan 
hasil ujian

Hasil Ujian

Menyerahkan hasil 
ujian

Lulus?

Data Lulus ujian 
PMBRegistrasi Ulang

Ya

Tidak

 

Gambar 2.1 

Diagram Alir dan Sistem Pengambilan Keputusan Penerimaan Mahasiswa Baru 

 

Calon mahasiswa yang dapat diterima di STT-Garut adalah mereka yang memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 
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1. Persyaratan Umum 

Pendidikan di STT-Garut terbuka bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang 

memiliki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazah untuk Sekolah Menengah 

Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat.  

 

Khusus bagi Warga Negara Asing (WNA) persyaratannya ditambah dengan 

melampirkan Surat Ijin Belajar dari Kemenristekdikti Republik Indonesia dan/ atau 

pihak yang diberikan mandat oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk kepentingan 

tersebut, serta bukti Visa tinggal yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi 

Republik Indonesia.  

 

2. Persyaratan Khusus 

a. Mengisi formulir yang telah disediakan baik secara online maupun offline. 

b. Melampirkan: 

1) Fotocopy ijazah SMA / SMK / sederajat yang telah dilegalisir sebanyak dua 

lembar; 

2) Fotocopy daftar nilai ujian akhir SMA/ SMK/ sederajat yang telah 

dilegalisir sebanyak dua lembar; 

3) Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian atau dari sekolah asal 

sebanyak 1 lembar; 

4) Fotocopy kartu keluarga sebanyak dua lembar (apabila telah memiliki KTP 

diminta pula untuk melampirkan fotocopy-nya sebanyak dua lembar); 

5) Surat keterangan sehat dari dokter;  

6) Surat keterangan bebas narkoba dari instansi kesehatan yang berwenang; 

7) Pas foto ukuran: 3X4 dan 2X3 masing-masing 4 lembar. 

c. Mengikuti Ujian Saringan Masuk yang dijadwalkan. 

 

3. Prosedur Pendaftaran 

Sebelum mendaftarkan diri, calon mahasiswa diharapkan telah mengetahui berbagai 

informasi program studi yang ditawarkan oleh STT-Garut, baik melalui brosur-

brosur yang diedarkan, surat kabar, website STT-Garut atau dari Bagian Informasi 

Penerimaan Mahasiswa Baru STT-Garut agar dapat memilih program studi yang 

sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. 

Setelah menetapkan program studi yang dipilih, calon mahasiswa dipersilahkan 

untuk mengisi formulir pendaftaran secara offline (di tempat/ loket yang telah 

disediakan pada saat pendaftaran) atau secara online melalui website 

http://pmb.sttgarut.ac.id , dan akan memperoleh: 

a. Formulir pendaftaran; 

b. Nomor Peserta Ujian Saringan Masuk; 

c. Kelengkapan Informasi lainnya. 

 

4. Ujian Saringan Masuk (USM) 

a. USM sepenuhnya dilaksanakan di STT-Garut, dengan mata ujian disesuaikan 

dengan program studi yang diminati. 

b. USM dilakukan secara terkomputerisasi (CBT) selama 60 menit dengan jadwal 

pelaksanaan yang dapat ditentukan sendiri oleh pendaftar setelah melengkapi 

persyaratan administrasi. 
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c. Nilai minimal syarat lulus (passing grade) ditentukan oleh masing-masing 

program studi dan di evaluasi setiap tahun. 

d. Hasil Ujian Saringan Masuk (USM) langsung dapat diperoleh oleh calon 

mahasiswa setelah ujian dilaksanakan, sebagai surat pengumuman kelulusan. 

 

5. Pendaftaran Ulang (Her-Registrasi) Calon Mahasiswa Baru 

Setelah dinyatakan lulus dan melengkapi persyarat administrasi yang ditetapkan 

calon mahasiswa dapat segera melaksanakan her-registrasi dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. Membayar biaya kuliah dan biaya lainnya yang sudah ditetapkan. (Uang kuliah/ 

SPP yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan kecuali apabila diterima 

di salah satu PTN melalui UMPTN); 

b. Melengkapi persyaratan administratif lainnya pada waktu dan tempat yang 

sudah ditentukan; 

c. Dengan menunjukan tanda bukti pembayaran uang kuliah, mahasiswa berhak 

mendapatkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang dapat diambil pada Bagian 

Administrasi; 

d. Perwalian bagi mahasiswa baru dilaksanakan bagi mahasiswa yang telah 

melakukan daftar ulang. 

e. Bagi mahasiswa lama yang telah dinyatakan putus studi/ putus kuliah, dapat 

melakukan registrasi dengan menyesuaikan pada persyaratan registrasi 

mahasiswa pada tahun akademik mendaftar dengan tata cara dan 

pelaksanaannya disesuaikan melalui mekanisme mahasiswa pindahan. 

 
 

2.2 Pendaftaran Mahasiswa Lama 

 

Seperti halnya mahasiswa baru, mahasiswa lama pun harus memenuhi dua kriteria 

persyaratan yaitu khusus dan umum sebagai berikut: 

 

1. Persyaratan Umum 

Mahasiswa lama adalah mereka yang pada semester sebelumnya terdaftar sebagai 

mahasiswa STT-Garut. 

 

2. Persyaratan Khusus 

a. Setiap mahasiswa lama wajib melakukan daftar ulang pada setiap awal semester. 

b. Masa daftar ulang ditentukan dalam Kalender Akademik. 

c. Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang tidak berhak memperoleh 

pelayanan akademik. 

d. Pada waktu melakukan daftar ulang, mahasiswa wajib menunjukan bukti 

penyelesaian pembayaran uang kuliah sebelumnya. 

e. Mahasiswa yang sedang mengambil cuti akademik diharuskan melakukan daftar 

ulang dan membayarkan biaya administrasi cuti akademik. 

f. Mahasiswa lama yang tidak melakukan daftar ulang lebih dari dua semester 

secara berturut-turut akan dikenakan sanksi akademik.  

g. Mahasiswa lama berhak melakukan proses registrasi dengan ketentuan tidak 

melebih masa studi yang telah ditetapkan. 
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3. Prosedur Pendaftaran 

a. Dengan membawa tanda bukti pelunasan pembayaran uang kuliah sebelumnya, 

mahasiswa menghubungi bagian administrasi untuk penentuan besarnya uang 

kuliah. Pada bagian ini, mahasiswa akan diberikan Formulir Daftar Ulang 

dengan menyerahkan uang kuliah yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, dan 

kemudian akan menerima kuitansi sebagai bukti telah melakukan daftar ulang. 

b. Langkah berikutnya, mahasiswa menghubungi bagian pembukuan daftar ulang 

akademik. 

 

 

2.3 Pendaftaran Mahasiswa Pindahan 

 

Prosedur pendaftaran bagi mahasiswa pindahan dibagi menjadi dua yaitu: 

 

1. Prosedur pendaftaran melanjutkan kuliah bagi mahasiswa di lingkungan STT-

Garut 

a. Pendaftaran hanya dapat dilakukan pada setiap awal semester ganjil. 

b. Sebelum membuat surat permohonan melanjutkan kuliah, calon mahasiswa 

menghubungi Wakil Ketua I Bidang Akademik untuk memperoleh informasi 

tentang berbagai ketentuan lengkap dengan segala persyaratan yang harus 

dipenuhi. 

c. Calon mahasiswa mengajukan surat permohonan melanjutkan kuliah yang 

ditujukan kepada Ketua STT-Garut dengan membawa persyaratan yang 

diperlukan yang antara lain transkrip akademik dan surat keterangan pindah dari 

prodi asal. 

d. Setelah disetujui untuk menjadi calon mahasiswa pindahan, dengan persetujuan 

Wakil Ketua I, yang bersangkutan diwajibkan membayar uang kuliah setelah 

ditentukan besarnya oleh Wakil Ketua II Bidang Administrasi Keuangan, 

Kepegawaian, Perencanaan dan Administrasi Umum. 

e. Pembayaran uang kuliah pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. 

f. Dengan membawa tanda bukti pembayaran uang kuliah, calon mahasiswa 

menghubungi kembali Wakil Ketua I untuk mengisi daftar konversi mata kuliah 

apa saja yang harus diambil dan mata kuliah apa saja yang tidak perlu diambil. 

g. Mahasiswa yang bersangkutan menghubungi Dosen Wali yang ditunjuk untuk 

melakukan perwalian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.  
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2. Prosedur pendaftaran mahasiswa pindahan dan/ atau yang melanjutkan kuliah 

di STT-Garut 

a. Pendaftaran calon mahasiswa pindahan dari luar lingkungan STT-Garut hanya 

dimulai pada awal semester ganjil. 

b. Sebelum membuat permohonan melanjutkan kuliah, calon mahasiswa 

menghubungi Wakil Ketua I Bidang Akademik dan/ atau Ketua Program Studi 

untuk memperoleh informasi tentang berbagai ketentuan lengkap mengenai 

persyaratan yang harus dipenuhi. 

c. Calon mahasiswa mengajukan permohonan pindah dan/ atau melanjutkan kuliah 

yang ditujukan kepada Ketua STT-Garut yang dilengkapi dengan: 

1) Transkrip akademik dengan IPK minimal 2,75; 

2) Berasal dari PS yang memiliki peringkat akreditasi minimal sama dengan 

PS yang dituju. 

3) Masa perkuliah yang akan ditempuh minimal 4 semester 

4) Surat Keterangan Pindah dari Perguruan Tinggi asal (bagi mahasiswa 

pindahan); 

5) Ijazah/ Surat Keterangan Tanda Lulus SMA/ SMK/ sederajat atau jenjang 

pendidikan sebelumnya. 

d. Setelah disetujui, Ketua STT-Garut melalui Wakil Ketua I menetapkan hasil 

konversi mata kuliah berdasarkan Tim Konversi yang terdiri Program Studi dan 

Lembaga Penjamin Mutu STT-Garut. 

e. Setelah memenuhi persyaratan akademik, calon mahasiswa menghubungi Wakil 

Ketua II Bidang Administrasi Keuangan, Kepegawaian, Perencanaan dan 

Administrasi Umum untuk memenuhi persyaratan adminstrasi dan keuangan. 

f. Calon mahasiswa diwajibkan membayar uang kuliah dan persyaratan 

administrasi lainnya yang berlaku sebagai mahasiswa baru, dan ditambah 

dengan membayar jumlah SKS yang diterima sebagai hasil konversi sesuai 

dengan kurikulum pada masing-masing program studi. 

g. Penyelesaian seluruh persyaratan administrasi dan keuangan dilakukan pada 

loket atau tempat yang telah disediakan. 

h. Setelah memenuhi semua persyaratan dan pendaftaran, mahasiswa yang 

bersangkutan berhak untuk mengikuti kegiatan akademik dengan terlebih dahulu 

melaksanakan perwalian bersama Dosen Wali yang ditunjuk. 

i. Waktu penyelesaian proses penerimaan maksimal 6 (enam) bulan. 

j. Status Akreditasi Program Studi asal calon mahasiswa pindahan/ melanjutkan 

harus setara atau di atasnya melalui pertimbangan yang diberlakukan di STT-

Garut. 

k. Penerimaan mahasiswa lanjutan/ pindahan ditetapkan melalui Surat Keputusan 

Ketua STT-Garut.  

 

 

2.4 Pelaksanaan Her-Registrasi 

 

Pelaksanaan Her-Registrasi terdiri dari dua kelompok, yaitu: 

1. Mahasiswa Baru 

Her-Registrasi bagi mahasiswa baru/ pindahan/ transfer dilaksanakan pada saat 

melaksanakan daftar ulang sebagai mahasiswa STT-Garut.  
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2. Mahasiswa Lama 

Her-Registrasi bagi mahasiswa lama terdiri dari proses perwalian dan penyelesaian 

administrasi perkuliahan.  Proses perwalian dilaksanakan sesuai dengan waktu yang 

telah ditetapkan oleh pihak Program Studi sedangkan penyelesaian administrasi telah 

memenuhi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. 

 

 

2.5 Sanksi Akademik 

 

Keterlambatan dalam melaksanakan her-registrasi akibat kelalaian atau karena tidak ada 

alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka mahasiswa yang bersangkutan akan 

dikenakan sanksi sebagai berikut: 

a. Bagi mahasiswa baru baik yang diterima melalui USM, mahasiswa pindahan, 

maupun mahasiswa melanjutkan dapat dinyatakan gugur sebagai Mahasiswa STT-

Garut. 

b. Bagi mahasiswa lama akan dikenakan sanksi akademik secara otomatis sebagai 

mahasiswa dengan status cuti akademik selama satu semester berjalan. 

c. Mahasiswa yang tidak melaksanakan her-registrasi hingga batas akhir keseluruhan 

proses yang sudah ditetapkan dinyatakan non-aktif dan diperhitungkan dalam masa 

studi. 
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Bab 3 

Perkuliahan  

 
 
  

3.1 Sistem Kredit Semester 

 

Sistem Kredit Semester adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang menyatakan 

beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program lembaga 

pendidikan dalam kredit. Satuan terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program 

pendidikan yang harus diselenggarakan dalam suatu jenjang pendidikan disebut semester.  

 

Satu semester setara dengan 18–20 minggu kerja atau kegiatan akademik, termasuk di 

dalamnya 2–3 minggu berbagai kegiatan evaluasi. Penyelenggaraan pendidikan dalam 

satu semeter terdiri dari kegiatan kuliah, praktikum, kerja lapangan, dan bentuk kegiatan 

lain yang disertai dengan nilai keberhasilannya.  

 

Besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha 

mahasiswa, besarnya keberhasilan kumulatif mahasiswa, serta besarnya usaha 

penyelenggaraan pendidikan bagi dosen dan lembaga untuk satu semester dinyatakan 

dalam satu satuan sistem kredit semester. 

 

Satu SKS untuk perkuliahan ditentukan oleh beban kegiatan mahasiswa yang meliputi 

tiga macam kegiatan per minggu, yaitu: 

1. 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan dosen, seperti bentuk kuliah atau 

diskusi; 

2. 60 menit acara kegiatan terstruktur, yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi 

direncanakan oleh pengajar, seperti membuat pekerjaan rumah atau menyelesaikan 

pemecahan soal–soal; 

3. 60 menit acara kegiatan mandiri, yatitu kegiatan studi yang harus dilakukan 

mahasiswa secara mandiri. Seperti membaca buku acuan dan buku anjuran, persiapan 

dan latihan untuk pemantauan materi bahasan perkuliahan dan lain-lain. 

 

 

3.2 Bentuk Perkuliahan 

 

Bentuk perkuliahan yang dilaksanakan terbagi dalam tiga bagian yaitu: 

1. Bentuk perkuliahan yang dilaksanakan dalam ruangan kelas, dimulai dari 

pendahuluan sampai pertemuan terakhir.  Jumlah pertemuan yang dilaksanakan 

dalam tatap muka di kelas sesuai dengan kehendak silabus; 

2. Bentuk perkuliahan yang dilaksanakan di ruangan laboratorium, merupakan 

pengenalan materi ke dalam bentuk praktikum; 
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3. Bentuk perkuliahan lapangan, yaitu bentuk perkuliahan yang dilaksanakan di luar 

lingkungan Sekolah Tinggi Teknologi Garut (STT-Garut) berbentuk kerja praktek 

dan Kuliah Kerja Nyata (KKN).  

 

 

3.3 Frekuensi Perkuliahan 

 

Frekuensi perkuliahan terdiri dari: 

1. Perkuliahan tatap muka di kelas dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 kali 

pertemuan termasuk Ujian Tengah semester dan Ujian Akhir semester; 

2. Pelaksanaan Ujian Tengah Semester yang dilaksanakan selama satu minggu atau 

sesuai dengan kebutuhan waktu untuk melaksanakan keseluruhan mata kuliah; 

3. Pelaksanaan Ujian Akhir Semester yang dilaksanakan selama satu minggu atau 

sesuai dengan kebutuhan waktu untuk melaksanakan keseluruhan mata kuliah.  

4. Dosen yang tiga pertemuan berturut-turut tidak menyelenggarakan aktivitas 

perkuliahan tanpa pemberitahuan, maka secara otomatis Ketua PS akan melakukan 

pengalihan dosen pengampu mata kuliah dan melaporkan hasilnya ke Wakil Ketua I. 

 

 

3.4 Bimbingan Studi 

 

1. Untuk membantu para mahasiswa dalam rangka penyelesaian program studinya, 

STT-Garut menyediakan Penasihat Akademik yang disebut Dosen Wali. 

2. Dosen Wali adalah dosen atau karyawan edukatif yang ditunjuk dan diserahi tugas 

membimbing sekelompok mahasiswa yang bertujuan untuk membantu mahasiswa 

menyelesaikan studi secepat dan seefisien mungkin sesuai dengan kondisi dan 

potensi individual mahasiswa. Tugas dan kewajiban Dosen Wali dapat diperinci 

sebagai berikut: 

a. Menguasai seluruh program pendidikan yang disajikan oleh STT-Garut berikut 

seluk beluk tata organisasinya; 

b. Membantu mahasiswa menyusun program belajar secara lengkap dan program 

khusus yang dipilih; 

c. Membantu mahasiswa menyusun program selama satu semester sesuai dengan 

beban belajar mahasiswa dan perubahannya; 

d. Menampung masalah akademik yang dihadapi mahasiswa bimbingannya dan 

turut berusaha mencarikan cara pemecahannya; 

e. Mempertanggunjawabkan pelaksanaan tugas; 

f. Menghadiri rapat pembinaan yang diselenggarakan oleh STT-Garut. 

3. Untuk menjadi Dosen Wali diutamakan Dosen Tetap atau Tidak Tetap dengan latar 

belakang pendidikan yang sesuai dengan program studi mahasiswa yang diasuhnya, 

dan telah berpengalaman di bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

sekurang-kurangnya dua tahun. 
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3.5 Batal dan/ atau Tambah Mata Kuliah 

 

Seorang Mahasiswa diperkenankan melakukan batal atau tambah mata kuliah dengan 

aturan sebagai berikut: 

1. Paling lambat tiga minggu setelah perkuliahan berjalan, mahasiswa diberi 

kesempatan untuk menambah, mengurangi atau mengganti mata kuliah, mengubah 

rencana studi yang tercantum dalam Formulir Rencana Studi, yaitu pada jadwal yang 

telah ditentukan; 

2. Setiap perubahan rencana studi tidak dapat diwakilkan; 

3. Setiap perubahan rencana studi harus mendapat persetujuan Dosen Wali, dalam hal 

ini mahasiswa harus mengisi formulir Perubahan Rencana Studi, yang disetujui 

Dosen Wali. 

 

 

3.6 Beban Satuan Kredit Semester (SKS) Mahasiswa 

 

1. Seorang mahasiswa dapat mengambil mata kuliah dengan beban Satuan Kredit 

Semester (SKS) dengan seijin dosen wali, pada dasarnya dapat mengambil beban 

maksimal 20 SKS per semester atau sesuai dengan paket pada semester tersebut. 

2. Bagi mahasiswa yang karena alasan khusus diberi kesempatan untuk mengambil 

beban maksimal lebih dari 20 SKS dengan ketentuan sebagai berkut: 

a. bila nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 dapat diberi kesempatan 

mengambil mata kuliah maksimal 22 SKS; 

b. bila nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,50 dapat diberi kesempatan 

mengambil mata kuliah maksimal 24 SKS. 

 

 

3.7 Semester Antara 

 

Semester antara dilaksanakan pada masa setelah semester genap dari suatu tahun 

akademik. Semester antara dilaksanakan dengan tujuan membuka kesempatan kepada 

mahasiswa untuk memperbaiki nilai tanpa harus menunggu jadwal reguler. 

 

Syarat-syarat pendaftaran mengikuti semester antara ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendaftarkan diri mengikuti Semester Pendek dan mengisi formulir pendaftaran; 

2. Melakukan perwalian Semester Antara pada wali mahasiswa yang ditunjuk oleh 

Program Studi yang bersangkutan; 

3. Pengambilan mata kuliah harus seijin dosen wali dan ketua panitia Semester Antara; 

4. Jumlah mata kuliah yang dapat diambil pada satu Semester Antara maksimal 9 SKS. 

 

Peserta Semester Antara adalah: 

1. Mahasiswa aktif dan non-aktif STT-Garut, pada semester yang sedang berjalan, serta 

masih terdaftar sebagai mahasiswa STT-Garut; 

2. Mata kuliah yang diambil harus berdasarkan mata kuliah yang ditawarkan oleh 

panitia semester antara seperti yang terlampir pada pengumuman ini (jumlah peserta 

minimal 10 orang). apabila saudara menginginkan mata kuliah yang lain untuk 
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diselenggarakan, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut Peserta minimal 

berjumlah 10 orang disetujui oleh ketua panitia semester antara; 

3. Mahasiswa yang pernah mengambil mata kuliah yang bisa mengambil semester 

antara ini dengan nilai mutu: B, C, D, dan E. (yang diambil adalah nilai yang terbaik). 

 

Teknis pelaksanaan semester antara: 

1. Diselenggarakan setelah berakhirnya semester ganjil, sekitar bulan Juli-Agustus, 

pada tahun akademik yang bersangkutan; 

2. Banyaknya pertemuan 16 kali pertemuan (dilaksanakan 2 kali seminggu), absensi 

harus penuh, dan mahasiswa dinyatakan tidak lulus apabila tidak mengikuti 

perkuliahan sebanyak 2 kali; 

3. Ujian dilaksanakan satu kali; 

4. Jumlah peserta minimal 10 orang, apabila kurang dari syarat minimal maka mata 

kuliah tersebut ditiadakan dan biaya sks akan dikembalikan kepada peserta, dengan 

cara menunjukkan kartu perwalian kepada ketua panitia semester antara, dan 

selanjutnya pembatalan tersebut disahkan oleh ketua panitia; 

5. Kelulusan ditentukan dengan melihat hasil evaluasi akhir yang terdiri atas ujian akhir 

dan tugas dan lain - lain; 

6. Pembiayaan Semester Antara dilakukan dimuka dan tidak diijinkan adanya 

tunggakan. ketentuan ini berlaku bagi semua peserta yang telah mendaftar tanpa 

kecuali. 

 

 

3.8 Cuti Akademik 

 

1. Mahasiswa yang ingin menghentikan studinya untuk sementara waktu karena 

mendapat halangan yang tidak dapat dihindarkan, dapat mengajukan permohonan 

cuti kuliah. 

2. Ketentuan cuti akademik adalah sebagai berikut: 

a. Cuti akademik maksimum yang diijinkan adalah 2 semester, minimal 1 semester, 

dengan catatan bahwa cuti tidak boleh diambil lebih dari 2 semester secara 

berturut-turut; 

b. Masa selama cuti akademik (yang dijinkan) tidak terhitung sebagai waktu studi. 

3. Cuti akademik harus diajukan setiap awal semester (masa waktu registrasi) sampai 

dengan waktu perubahan rencana studi, dengan sebelumnya memasukkan 

pengajuaan permohonan cuti kuliah kepada Ketua STT-Garut c.q. BAA STT-Garut.  

Permohonan ini diajukan oleh orang tua/ wali Mahasiswa dan bermaterai. 

4. Cuti akademik tidak berlaku bagi mahasiswa yang waktu studinya tinggal satu tahun. 

5. Mahasiswa yang diberi ijin untuk cuti akademik dikenakan biaya administrasi cuti 

per semester sebesar 25% dari uang semester paket. 

 

 

3.9 Aktif Kuliah Kembali 

 

1. Mahasiswa yang cuti akademiknya telah berakhir dan akan aktif kembali, diwajibkan 

memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
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a. Menyelesaikan persyaratan-persyaratan administrasi dan keuangan ke Bagian 

Administrasi Akademik (BAA) dan Bagian Adminstrasi Keuangan (BAK) 

dengan membawa surat permohonan aktif kembali kepada Ketua STT-Garut 

disertai Lampiran Surat Persetujuan Ketua tentang pemberian cuti akademik; 

b. Permohonan aktif kembali diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum 

registrasi dan pengisian FRS pada semester yang bersangkutan. 

2. Mahasiswa yang melewati batas masa cuti akademik tanpa pemberitahuan yang sah 

kepada Ketua STT-Garut dikenakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

a. Mahasiswa yang bersangkutan pada prinsipnya diperlakukan bukan lagi sebagai 

mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Garut; 

b. Mereka yang disebut pada butir (a) jika berminat aktif kembali harus 

mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Garut 

selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun akademik dimulai; 

c. Mereka yang tidak menggunakan kesempatan mengajukan permohonan ke 

Ketua untuk aktif kembali dinyatakan mengundurkan diri dari Sekolah Tinggi 

Teknologi Garut; 

d. Mereka yang disetujui aktif kembali, seluruh nilai hasil belajar tetap berlaku. 

3. Mahasiswa yang tidak aktif kembali mengikuti kegiatan-kegiatan akademik lebih 

dari 2 (dua) semester berturut-turut pada prinsipnya bukan lagi sebagai mahasiswa 

Sekolah Tinggi Teknologi Garut.  Apabila Mahasiswa ini ingin aktif kembali, maka 

wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua Sekolah Tinggi Teknologi 

Garut.  Apabila pengajuan tersebut disetujui oleh Ketua, maka mahasiswa tersebut 

dikenakan sanksi sebagai berikut: 

a. Mahasiswa dianggap sebagai Mahasiswa Baru dengan mendapatkan NIM baru; 

b. Validitas nilai Mata Kuliah Keahlian akan ditinjau kembali; 

c. Masa tidak aktif tidak dianggap cuti akademik dan diperhitungkan dalam batas 

masa studi; 

d. Semua biaya selama tidak aktif kuliah harus dibayar sesuai dengan apabila 

mahasiswa tersebut mengikuti kuliah; 

e. Pembiayaan setelah dinyatakan aktif kembali mengikuti pembiayaan Tahun 

Akademik yang diikuti. 

 

 

3.10 Batasan Perkuliahan 

 

1. Seorang mahasiswa dinyatakan putus studi apabila dia tidak memenuhi persyaratan 

akademik dan batas masa studi menurut ketentuan yang berlaku, yaitu 14 (empat 

belas) semester bagi mahasiswa Jenjang Pendidikan S1. Selanjutnya, tidak 

diperkenankan melanjutkan studinya di STT-Garut. 

2. Tidak mencapai jumlah SKS minimal atau IPK minimal yaitu IPK minimal 2,00 (dua 

koma nol nol) dalam batas masa studi tertentu. 

3. Penangananan mahasiswa dinyatakan putus kuliah apabila tidak melakukan 

registrasi, yaitu tidak mencapai 16 (enam belas) SKS pada akhir semester kedua, 36 

(tiga puluh enam) SKS pada akhir semester keempat. 
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3.11 Mahasiswa Cuti Akademik dan Putus Kuliah  

 

1. Cuti akademik dapat dilakukan maksimal 2 (dua) semester dengan ketentuan tidak 

berturut-turut selama satu tahun akademik. 

2. Mahasiswa dinyatakan putus kuliah apabila tidak memenuhi persyaratan butir 1. 

 

3.12 Kelulusan 

 

1. Evaluasi keseluruhan kegiatan akademik dimaksudkan untuk mengevaluasi 

mahasiswa yang telah melengkapi studinya. Mahasiswa yang dinyatakan telah 

selesai program studinya dan lulus berhak mendapatkan gelar Sarjana dari STT-

Garut bagi jenjang pendidikan S1. 

2. Gelar sarjana bagi: 

a. Program Studi Teknik Industri adalah Sarjana Teknik (S.T.); 

b. Program Studi Teknik Sipil adalah Sarjana Teknik (S.T.); 

c. Program Studi Teknik Informatika adalah Sarjana Komputer (S.Kom.). 

3. Mahasiswa yang dinyatakan telah selesai program studinya dan lulus, memperoleh 

Ijazah, Transkrip Nilai dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). 

4. Seorang mahasiswa dinyatakan telah selesai program studinya bila telah memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan sekurang-kurangnya jumlah kredit minimum seperti telah 

ditentukan dalam kurikulum, yaitu: 

1) 146-148 SKS untuk jenjang pendidikan S1; 

2) Mencapai Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua 

koma nol nol); 

3) Mata Kuliah yang bernilai D dibatasi sampai 2 mata kuliah 

b. Telah menyelesaikan skripsi yang disyaratkan bagi mahasiswa jenjang 

pendidikan S1. 

c. Memiliki surat keterangan kemampuan berbahasa Inggris yang ditunjukkan 

dengan sertifikat PTESOL. 

d. Minimal memiliki 1 (satu) sertifikat kompetensi.  

5. Apabila Indeks Prestasi Kumulatif yang dicapai mahasiswa kurang dari 2,00 (dua 

koma nol nol) maka mahasiswa diperkenankan untuk memperbaikinya selama masa 

batas studi tidak terlampaui dengan memprogramkan kembali dalam FRS. Bagi Mata 

Kuliah yang diperbaiki, nilai tertinggilah yang dipergunakan untuk penentuan IPK. 

6. Seorang mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seperti dimaksud di atas, akan 

mendapat predikat sebagai disajikan pada Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 

Yudisium Lulusan 

Yudisium IPK Lama Studi 

Dengan Pujian 3,50 < IPK ≤ 4,00 tepat waktu 

Sangat Memuaskan 3,00 < IPK ≤ 3,49  

Memuaskan 2,76 < IPK ≤ 2,99  

Tidak Berpredikat 2,00 < IPK ≤ 2,76  
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Bab 4 

Tata Kehidupan Kampus  

 
 
  

4.1 Civitas Akademika STT-Garut 

 

Dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan tugas pokok 

STT-Garut, diperlukan penetapan tata tertib kehidupan kampus, yang berlaku bagi seluruh 

warga yang terdiri dari: (1) Tenaga Akademis yaitu tenaga pengajar dan peneliti; (2) Tenaga 

Administrasi yaitu tenaga teknisi dan tenaga administrasi umum; dan (3) Mahasiswa. 

 

1. Tugas dan kewajiban warga STT-Garut 

 

Semua warga STT-Garut: 

a. Berkewajiban untuk bekerja sama dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan 

didirikannya STT-Garut. 

b. Berdisiplin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di STT-Garut. 

c. Menjaga integritas serta loyalitas terhadap STT-Garut. 

d. Selalu berusaha meningkatkan kemampuan dalam menunjang tugas dan fungsinya di 

STT-Garut. 

e. Memegang teguh rahasia jabatan. 

f. Sopan dalam berpakaian dan bertingkah laku. 

 

 

2. Pelangaran-pelanggaran/ larangan-larangan 

 

Semua warga STT-Garut dilarang: 

a. Menyalahgunakan nama, lambang dan segala bentuk atribut STT-Garut.  

b. Memalsukan atau menyalahgunakan surat atau membocorkan kerahasiaan dokumen 

STT-Garut. 

c. Menghambat atau mengganggu berlangsungnya kegiatan STT-Garut. 

d. Mengotori atau merusak ruangan, bangunan dan sarana lain milik atau di bawah 

pengawasan STT-Garut. 

e. Menimbulkan ketidaktertiban di lingkungan STT-Garut.  

f. Mempergunakan atau memperdagangkan jenis narkotika/ obat terlarang, minuman yang 

memabukkan di lingkungan kampus STT-Garut. 

g. Membawa/ membaca/ menggunakan/ menyebarkan barang dan produk-produk yang 

berbau asusila di lingkungan kampus STT-Garut. 

h. Melakukan semua jenis kegiatan atau permainan yang mengarah kepada bentuk 

perjudian di lingkungan STT-Garut. 

i. Melakukan plagiat dalam penulisan karya ilmiah. 
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3. Sanksi - Sanksi bagi pelanggar 

 

Sanksi yang diberikan kepada warga STT-Garut yang melakukan pelanggaran tata tertib 

kehidupan kampus dapat berupa: 

a. Teguran dan peringatan. 

b. Larangan mengikuti kegiatan akademis dan kegiatan lainnya dalam waktu maksimal 12 

(dua belas) bulan. 

c. Dicabut statusnya sebagai warga STT-Garut. 

 

 

4.2 Tata Tertib Mahasiswa  

 

1. Hak dan Kewajiban Mahasiswa 

 

Setiap Mahasiswa STT-Garut mempunyai hak untuk: 

a. Mendapatkan perlakukan yang layak dalam bidang pendidikan dan pengajaran 

yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya; 

b. Menyalurkan aspirasi melalui lembaga-lembaga kemahasiswaan yang ada di 

lingkungan STT-Garut; 

c. Mendapatkan pelayanan administrasi sesuai dengan keperluannya; 

d. Berorganisasi menurut tata cara yang diatur dan ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

e. Menggunakan fasilitas kesejahteraan dengan memperhatikan peraturan yang 

berlaku; 

f. Mendapatkan pembelajaran keagamaan bagi mahasiswa non-muslim, dengan 

melakukan kerjasama pada lembaga-lembaga keagamaan lainnya untuk 

memperoleh pembinaan keagamaan sesuai dengan keyakinan yang dianutnya; 

g. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan/ ektra kurikuler di hari Senin 

(student day). 

 

Setiap mahasiswa STT-Garut berkewajiban untuk: 

a. Menjadi warga negara yang baik dan mentaati semua Peraturan dan Undang-

Undang yang berlaku dan diberlakukan oleh negara; 

b. Mengikuti kuliah dengan baik, tidak melakukan kecurangan akademik atau 

kecurangan administratif atau keuangan; 

c. Memelihara/ melaksanakan ketertiban, kebersihan, keamanan, dan keindahan 

kampus; 

d. Mentaati segala peraturan yang berlaku dalam rangka pencapaian usaha 

pendidikan dan pengajaran di STT-Garut;  

e. Mentaati misi yang diemban dalam statuta STT-Garut serta peraturan Sekolah 

Tinggi atau lembaga-lembaga terkait yang ada di STT-Garut; 

f. Bertindak dan berperilaku sopan terhadap seluruh warga STT-Garut; 

g. Menjunjung tinggi martabat warga STT-Garut baik di dalam maupun di luar  

kampus serta menjunjung tinggi almamater; 

h. Menjunjung tinggi etika sebagai warga STT-Garut sesuai agama dan adat 

kebudayaan selama menempuh studi di STT-Garut; 
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i. Tidak melakukan kegiatan politis praktis di dalam lingkungan STT-Garut 

dengan cara dan bentuk apapun; 

j. Tidak meminum minuman keras atau mengkonsumsi bahan-bahan yang 

mengandung narkotik; 

k. Membina rasa kebersamaan dalam iklim kekeluargaan yang berdasarkan ciri 

khusus STT-Garut; 

l. Tidak menjadikan lembaga sebagai tempat tinggal, tempat menginap dan atau 

bermain di luar kegiatan ekstra/ intra kurikuler yang diatur oleh peraturan STT-

Garut; 

m. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstra kurikuler dan organisasi mahasiswa; 

n. Mahasiswa baru wajib mengikuti kegiatan masa pengenalan kampus dan masa 

bimbingan Program Studi yang dilakukan satu kali setiap tahun. 

 

2. Pelanggaran dan Sanksi 

 

Setiap mahasiswa STT-Garut yang sengaja dan nyata-nyata mengingkari 

kewajibannya dengan tujuan untuk: 

a. Mencemarkan, merusak, atau merendahkan martabat mahasiswa STT-Garut 

baik di dalam maupun di luar kampus; 

b. Menanamkan rasa permusuhan baik secara lisan maupun tulisan dalam segala 

segi dan bentuknya terhadap seluruh warga STT-Garut; 

c. Menghambat/ mengganggu kelancaran kegiatan pendidikan dan pengajaran di 

STT-Garut; 

d. Melakukan plagiat dalam penulisan karya ilmiah; 

e. Melakukan segala kegiatan yang dapat mengakibatkan cacat baik fisik maupun 

mental pada seseorang atau sekelompok orang akan dikenakan sanksi. 

 

Terhadap perbuatan perbuatan sebagaimana tercantum di atas ini dapat dikenakan 

sanksi.  Jenis sanksi yang dapat diterapkan dalam pedoman ini terdiri atas: 

a. Teguran dan atau peringatan baik secara lisan maupun secara tulisan; 

b. Kewajiban untuk memberikan ganti rugi untuk seluruhnya ataupun sebagian 

dari risiko yang timbul akibat pelanggaran Tata Tertib; 

c. Larangan untuk mengikuti kegiatan kemahasiswaan dan/ atau akademik di 

lingkungan STT-Garut untuk jangka waktu tertentu; 

d. Sanksi diterapkan sesuai dengan sebab akibat yang dilakukan; 

e. Diberhentikan sebagai mahasiswa STT-Garut. 

 

 

3. Penyelesaian Pelanggaran Mahasiswa  

 

a. Dalam menyelesaikan pelanggaran Tata Tertib ini pejabat yang berwenang 

dapat membentuk Tim sesuai dengan jenis pelanggaran dan Tim ini ditentukan/ 

disesuaikan menurut kebutuhannya; 

b. Dalam melakukan tugas pemeriksaan, pejabat yang berwenang menyelesaikan 

pelanggaran Tata Tertib dapat meminta bantuan dari semua pihak, baik yang 

ada di dalam maupun yang ada di luar kampus bilamana hal tersebut 
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diperkirakan akan memperoleh bukti-bukti dan memuat jelas pelanggaran 

tersebut. 

 

 

4. Pembelaan dan Keberatan 

 

a. Sebelum sanksi dijatuhkan, mahasiswa yang dianggap bersalah diberi 

kesempatan membela diri dengan pembuktian yang sah; 

b. Guna kepentingan pembelaan Mahasiswa yang dianggap bersalah dapat 

didampingi utusan Badan Perwakilan Mahasiswa, Senat Mahasiswa, Petugas 

bimbingan konseling dan Dosen Wali Mahasiswa yang bersangkutan dari 

masing-masing program studi dimana ia menempuh studi; 

c. Mahasiswa yang terkena sanksi dapat mengajukan keberatan kepada Ketua 

melalui Wakil Ketua III. Keberatan harus diajukan oleh mahasiswa 

bersangkutan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat 

keputusan.  Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Ketua 

menerima keberatan, Ketua wajib memberikan jawaban akhir.  Apabila jangka 

waktu telah lewat dan Ketua belum memberikan jawaban akhir, maka 

keberatan dianggap dikabulkan; 

d. Dalam hal keputusan Ketua menyangkut nama baik mahasiswa, maka 

disamping memberikan jawaban akhir diwajibkan pula menyatakan 

rehabilitasi, apabila keberatan dari mahasiswa diterima.  Pemberian rehabilitasi 

disampaikan kepada pejabat/ lembaga terkait. 

 

 

5. Ketentuan Khusus 

 

Ketua selaku pimpinan tertinggi STT-Garut dapat mengambil langkah-langkah 

kebijaksanaan khusus sebagai berikut: 

a. Menghentikan proses pemeriksaan pada semua tingkatan; 

b. Menangguhkan pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan; 

c. Menambah atau mengurangi sanksi yang dijatuhkan; 

d. Meniadakan sama sekali sanksi yang dijatuhkan; 

e. Melimpahkan persoalan dan penyelesaiannya kepada pihak berwajib atau 

pihak lain yang dipandang tepat. 

 

 

4.3 Peraturan Disiplin Dosen 

 

1. Kewajiban dan Larangan 

 

Setiap Dosen STT-Garut wajib: 

a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, 

memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar, memiliki integritas moral yang 

tinggi terhadap STT-Garut serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar 

terhadap bangsa dan negara; 
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c. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan 

atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat merugikan 

kepentingan umum oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain; 

d. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Bangsa, Negara, dan Pemerintah, 

STT-Garut serta Dosen STT-Garut; 

e. Mengangkat dan mentaati sumpah/ janji Dosen STT-Garut berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

f. Menyimpan rahasia Negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya; 

g. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Yayasan Al-Musaddadiyah 

yang menyangkut tugas pekerjaan resmi, 

h. Menjunjung tinggi, melaksanakan dan memelihara secara bertanggung jawab 

terhadap kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi 

keilmuan; 

i. Berpartisipasi secara aktif dan konstruktif dalam meningkatkan mutu, efisiensi 

dan efektivitas pelaksanaan Tridharma di tingkat Program Studi dan STT-Garut; 

j. Memperhatikan dan melayani sebaik mungkin hak-hak, kepentingan dan 

keperluan mahasiswa; 

k. Melaksanakan tugas pekerjaan resmi/ tridharma perguruan tinggi yang bermutu, 

efisien, cermat, jujur dan bertanggung jawab untuk kepentingan Negara, Bangsa, 

Yayasan Al-Musaddadiyah dan Sekolah Tinggi Teknologi Ganit; 

l. Memelihara keutuhan, kehormatan, persatuan dan kesatuan Korps Dosen STT-

Garut; 

m. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat 

membahayakan atau merugikan STT-Garut dan/ atau Yayasan Al-

Musaddadiyah; 

n. Mentaati ketentuan beban kerja; 

o. Menciptakan dan memelihara suasanan kerja yang baik; 

p. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Yayasan/ STT-Garut 

dengan sebaik-baiknya; 

q. Mentaati perintah penugasan pekerjaan resmi dari atasan yang berwenang; 

r. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap adanya 

laporan yang diterima tentang terjadinya pelanggaran disiplin. 

 

Setiap Dosen STT-Garut dilarang: 

a. Dalam melakukan kegiatan ilmiah tidak melanggar norma dan kaidah keilmuan; 

b. Melakukan hal-hal yang dapat merugikan kehormatan atau martabat Bangsa, 

Negara, Pemerintah, STT-Garut serta Yayasan Al-Musaddadiyah; 

c. Menyalahgunakan wewenangnya; 

d. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Yayasan 

dan STT-Garut; 

e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan 

barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Yayasan dan STT-

Garut secara tidak sah; 

f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau 

orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk 

kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung merugikan 

STT-Garut, Yayasan Al- Musaddadiyah; 
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g. Melakukan tindakan bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap 

bawahannya atau atasannya (orang lain) di dalam maupun di luar lingkungan 

kerjanya; 

h. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga 

yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau 

mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan sebagai dosen; 

i. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat 

korps dosen, kecuali untuk kepentingan penelitian; 

j. Melakukan suatu tindakan atau sengaja melakukan suatu tindakan yang dapat 

berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya 

sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayaninya; 

k. Mengganggu atau menghalangi pekerjaan resmi; 

l. Melakukan plagiat dalam penulisan karya ilmiah; 

m. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Yayasan Al-Musaddadiyah atau 

STT-Garut yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, 

golongan, atau pihak lain. 

 

 

2. Hukum Disiplin 

 

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, dosen melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh 

pejabat yang berwenang menghukum, atas hasil laporan komisi disiplin Senat STT-

Garut. 

 

a. Tingkat hukuman disiplin terdiri atas:  

1) hukuman disiplin ringan; 

2) hukuman disiplin sedang; dan 

3) hukuman disiplin berat. 

b. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri atas: 

1) teguran lisan; 

2) teguran tertulis;  

3) skorsing. 

c. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri atas: 

1) Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; 

2) Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 

1 (satu) tahun; dan 

3) Penundaan kenaikan jabatan fungsional akademik dan atau pangkat/ 

golongan untuk paling lama 1 (satu) tahun. 

d. Jenis hukuman displin berat terdiri atas: 

1) Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling 

lama 1 (satu) tahun;  

2) Pembebasan dari jabatan ; 

3) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai 

dosen; 

4) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai dosen; 
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5) Mengembalikan dosen yang bersangkutan kepada instansi induk 

organisasinya. 

 

Yang berwenang menghukum ialah: 

a. Ketua Yayasan Al-Musaddadiyah untuk jenis hukum displin berat; 

b. Ketua STT-Garut untuk jenis hukuman ringan, dan displin sedang berdasarkan 

keputusan rapat/ musyawarah dengan pihak lain yang terkait. 

 

 

3. Penyelesaian Pelanggaran Disiplin  

 

a. Dalam menyelesaikan pelanggaran Tata Tertib ini pejabat yang berwenang 

dapat membentuk Tim sesuai dengan jenis pelanggaran dan Tim ini ditentukan/ 

disesuaikan menurut kebutuhannya; 

b. Dalam melakukan tugas pemeriksaan, pejabat yang berwenang menyelesaikan 

pelanggaran disiplin dapat meminta bantuan dari semua pihak, baik yang ada 

di dalam maupun yang ada di luar kampus bilamana hal tersebut diperkirakan 

akan memperoleh bukti-bukti dan memuat jelas pelanggaran tersebut. 

 

 

4. Pembelaan dan Keberatan 

 

a. Sebelum sanksi dijatuhkan, dosen yang dianggap bersalah diberi kesempatan 

membela diri dengan pembuktian yang sah; 

b. Dosen yang terkena sanksi dapat mengajukan keberatan kepada Ketua melalui 

Wakil Ketua I.  Keberatan harus diajukan oleh dosen bersangkutan dalam 

jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat keputusan.  Dalam jangka 

waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Ketua menerima keberatan, Ketua 

wajib memberikan jawaban akhir.  Apabila jangka waktu telah lewat dan Ketua 

belum memberikan jawaban akhir, maka keberatan dianggap dikabulkan; 

c. Dalam hal keputusan Ketua menyangkut nama baik dosen, maka disamping 

memberikan jawaban akhir diwajibkan pula menyatakan rehabilitasi, apabila 

keberatan dari dosen diterima.  Pemberian rehabilitasi disampaikan kepada 

pejabat/ lembaga terkait. 

 

 

5. Ketentuan Khusus 

 

Ketua selaku pimpinan tertinggi STT-Garut bersama dengan Ketua Yayasan Al-

Musaddadiyah dapat mengambil langkah-langkah kebijaksanaan khusus sebagai 

berikut: 

a. Menghentikan proses pemeriksaan pada semua tingkatan; 

b. Menangguhkan pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan; 

c. Menambah atau mengurangi sanksi yang dijatuhkan; 

d. Meniadakan sama sekali sanksi yang dijatuhkan; 

e. Melimpahkan persoalan dan penyelesaiannya kepada pihak berwajib atau 

pihak lain yang dipandang tepat. 

STT-G
ar

ut



Pedoman Akademik STT-Garut    -   39 

 

4.4 Kode Etik Tenaga Kependidikan 

 

1. Ketentuan Kode Etik 

 

Setiap Tenaga Kependidikan di lingkungan STT-Garut wajib memegang kode etik 

sebagai berikut: 

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan 

pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 

1945; 

b. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama 

baik STT-Garut; 

c. Mengutamakan kepentingan STT-Garut dan masyarakat daripada kepentingan 

pribadi dan golongan; 

d. Berfikir, bersikap, dan berperilaku masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, 

bersemangat, bertanggungjawab, dan menghindari perbuatan tercela, antara lain 

plagiat; 

e. Berdisplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat 

orang lain; 

f. Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak 

menyalahgunakan jabatan; 

g. Menolak dan tidak menerima suatu pemberian yang nyata diketahui dan patut 

secara langsung dan tidak langsung berhuibungan tidak sah dengan profesinya; 

h. Menghargai sesama pegawai dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari 

teman sejawat; 

i. Menjaga / memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya; 

j. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan STT-

Garut; 

k. Senantiasa bekerja keras serta berusaha meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan untuk kelancaran tugas; 

l. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan STT-

Garut. 

 

 

2. Penghargaan 

 

a. Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta memupuk kesetiaan terhadap 

STT-Garut atau unsur organisasi yang telah menunjukkan kesetiaannya, prestasi, 

atau telah melakukan kerjasama dengan STT-Garut dapat diberikan 

penghargaan. 

b. Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi, kesetiaan, atau jasa 

yang disumbangkan.  Penghargaan yang dimaksud, dapat berupa piagam, 

lencana, uang, benda, dan / atau kenaikan pangkat istimewa. 

 

3. Pelanggaran Kode Etik 

 

a. Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan tenaga kependidikan yang melanggar 

ketentuan sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pelanggaran kode etik. 
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b. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, tenaga kependidikan melakukan pelanggaran kode etik dijatuhi 

hukuman kode etik oleh pejabat yang berwenang menghukum, atas hasil 

laporan Senat STT-Garut. 

 

4. Tingkat dan Jenis Hukuman Kode Etik 

 

a. Tingkat hukuman kode etik terdiri atas:  

1) Hukuman kode etik ringan; 

2) Hukuman kode etik sedang; dan 

3) Hukuman kode etik berat. 

 

b. Jenis hukuman kode etik ringan terdiri atas: 

1) Teguran lisan; 

2) Teguran tertulis;  

3) Skorsing. 

 

c. Jenis hukuman kode etik sedang terdiri atas: 

1) Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; 

2) Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 

1 (satu) tahun; dan 

3) Penundaan kenaikan pangkat/ golongan untuk paling lama 1 (satu) tahun. 

 

d. Jenis hukuman kode etik berat terdiri atas: 

1) Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk 

paling lama 1 (satu) tahun;  

2) Pembebasan dari jabatan; 

3) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai 

tenaga kependidikan; 

4) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai tenaga kependidikan. 

 

e. Yang berwenang menghukum ialah: 

1) Ketua Yayasan Al-Musaddadiyah untuk jenis hukum displin berat; 

2) Ketua STT-Garut untuk jenis hukuman ringan dan disiplin sedang, atas 

rekomendasi Senat. 
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Bab 5 

Pembimbingan Mahasiswa/ Perwalian  

 
 
  

Perwalian merupakan kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Dosen Wali dengan 

cara memberikan bimbingan/ nasehat akademik kepada mahasiswa yang berada di bawah 

perwaliannya. Baik mahasiswa baru maupun mahasiswa lama dalam keadaan tidak cuti 

akademik dan dengan bimbingan Dosen Wali yang ditunjuk wajib melaksanakan 

perwalian sebagai langkah awal penentuan mata kuliah serta beban SKS yang harus 

diikuti sesuai dengan kemampuan masing-masing.  

 

 

5.1 Pengertian Perwalian 

 

1. Perwalian merupakan kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Dosen Wali 

dengan cara memberikan bimbingan/ nasehat akademik kepada mahasiswa yang 

berada di bawah perwaliannya.  

2. Mahasiswa aktif dengan bimbingan Dosen Wali yang ditunjuk wajib melaksanakan 

perwalian sebagai langkah awal penentuan mata kuliah serta beban SKS yang harus 

diikuti sesuai dengan kemampuan masing-masing.  

 

5.2 Kedudukan dan Fungsi Dosen Wali 

 

1. Dosen Wali adalah dosen tetap STT-Garut yang telah memenuhi syarat yang untuk 

selanjutnya ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan berdasarkan surat keputusan Ketua 

STT-Garut. 

 

2. Dosen Wali berfungsi sebagai pembimbing / penasehat akademik bagi mahasiswa 

yang berada di bawah perwaliannya. 

 

 

5.3 Tugas Dosen Wali 

 

Sebagai pembimbing / penasehat akademik, Dosen Wali mempunyai tugas sebagai 

berikut: 

1. Membantu mahasiswa dalam meyusun rencana studi, baik rencana studi semester 

maupun rencana studi paripurna yaitu rencana kegiatan akademik mahasiswa hingga 

program studi dapat diselesaikan; 

2. Memberi gambaran serta saran tentang alternatif dan peluang yang dapat diambil 

beserta konsekuensiya, khususnya mengenai beban studi dalam tiap-tiap semester 

dari pilihan mata kuliah yang akan ditempuh mahasiswa; 

3. Memotivasi mahasiswa agar mampu berprestasi; 
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4. Melakukan tatap muka dengan mahasiswa sedikitnya dua kali per semester; 

5. Membantu mahasiswa menyusun dan merevisi rencana studi pada semester yang 

akan diambilnya dengan memperhatikan: 

a. Minat mahasiswa yang bersangkutan; 

b. Jadwal Perwalian; 

c. Prosedur perwalian; 

d. Kemampuan akademik mahasiswa. 

6. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi semester yang akan dijalani 

berdasarkan: 

a. Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada semester 

sebelumnya; 

b. Formulir Rencana Studi (FRS) yang berisi mata kuliah yang belum diambil; 

c. Petunjuk pelaksanaan pengisian FRS; 

d. Pertimbangan lain yang bersifat akademis. 

7. Mengesahkan bimbingan akademik atau rencana studi sebelum diteruskan untuk 

diproses; 

8. Memberikan bimbingan akademik atau bimbingan insidentil kepada mahasiswa yang 

berada di bawah perwaliannya; 

9. Membantu mahasiswa dalam menyelesaikan persoalan akademiknya dengan 

pengajar mata kuliah (dosen), Wakil Ketua I, Ketua Program Studi, dan lain-lain 

sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku; 

10. Memberikan nasehat kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan karena faktor 

non-akademik sejauh kemampuannya; 

11. Memberikan rekomendasi dan informasi kepada Wakil Ketua I atau Ketua Program 

Studi baik diminta maupun tidak atas seorang mahasiswa yang karena sesuatu hal 

akan dikenakan sanksi akademik sedang atau berat; 

12. Memantau Perkembangan Studi Mahasiswa, Tugas pemantauan ini sebaiknya 

dilakukan secara berkesinambungan dan berisi pemantauan dengan hal-hal berikut: 

a. Pemantauan Kemajuan Studi; 

b. Pemberian peringatan apabila keadaan sudah “berbahaya”; 

c. Pendeteksian mahasiswa bermasalah. 

13. Memberikan laporan hasil perwalian kepada Wakil Ketua I atau Ketua Program 

Studi. 

 

 

5.4 Jadwal Perwalian 

 

Jadwal perwalian ditetapkan oleh Bagian Administrasi Akademik (BAA) yang 

pelaksanaannya dilakukan pada setiap awal semester baik ganjil maupun semester genap. 

Setiap mahasiswa dan Dosen Wali diwajibkan mematuhi jadwal perwalian ini sesuai 

dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. 
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5.5 Prosedur Perwalian 

 

Prosedur perwalian dapat dilihat pada gambar berikut. 

 
Prosedur Perwalian

Mahasiswa KonsolDosen Wali BAAK

Mengecek Kewajiban 

Administrasi dan 

Keuangan
Tidak Menyelesaikan 

Administrasi

Ya

Menu FRS Aktif, 
mahasiswa bisa 

melakukan perwalian

Memilih menu FRS
(Perwalian)

Memilih/ Merubah 
mata kuliah semester 

akan datang 
berdasarkan IP

Selesai memilih mata 
kuliah dan cetak FRS

Dokumen FRS

Melakukan perwalian kepada 
dosen wali* dengan membawa 

FRS dan Transkrip Akademik

Absensi, Konsultasi/
perubahan Perwalian

Ya

TTD FRS 

Tidak

Menerima FRS yang sudah 
disetujui

Mengambil FRS u/ 
mahasiswa dan 

Menyerahkan FRS kepada 
BAAk

FRS tervalidasi

Menerima FRS 
tervalidasi

FRS tervalidasi

Start

Bukti pembayaran

End

Selesai Adm?

Menyetujui 
FRS?

 
Gambar 5.1 Prosedur Perwalian 

STT-G
ar

ut



Pedoman Akademik STT-Garut    -   44 

 

1. Untuk dapat melakukan perwalian pada tiap semester, Mahasiswa wajib memenuhi 

persyaratan administrasi. Pengecekan administrasi dapat dilakukan pada konsol 

perwalian yang telah disediakan; 

2. Apabila mahasiswa telah memenuhi syarat administrasi maka mahasiswa dapat 

melakukan perwalian pada menu FRS dan melakukan pemilihan mata kuliah 

berdasarkan jumlah SKS yang telah dihitung oleh sistem berdasarkan kepada IPK; 

3. Setelah mahasiswa memilih mata kuliah yang akan diambil pada semester yang akan 

datang, mahasiswa mencetak FRS dan membawanya kepada Dosen Wali bersama 

dengan transkrip  akademik; 

4. Dosen wali memeriksa FRS dan transkrip mahasiswa serta mata kuliah pada semester 

yang akan diambil oleh mahasiswa yang melakukan perwalian dan memberikan 

bimbingan akademik kepada mahasiswa; 

5. Dosen Wali memberikan tanda ceklis pada mata kuliah yang disetuji atau tidak 

disetujui berdasarkan hasil bimbingan dengan mahasiswa perwalian, apabila ada 

perubahan mata kuliah maka mahasiswa melakukan perubahan kembali pada konsol 

perwalian; 

6. Sebagai pengesahan FRS, Dosen wali menandatangani FRS dan kemudian 

diserahkan kepada bagian akademik; 

7. Setelah ditandatangani oleh Bagian akademik, Lembar FRS untuk Dosen wali dan 

mahasiswa akan diserahkan kembali kepada Dosen wali dan mahasiswa yang 

bersangkutan; 

8. Perubahan mata kuliah pada FRS harus sepengetahuan dosen wali dan dapat 

dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan pada semester yang bersangkutan dan 

dinyatakan dalam FRS kolom perubahan Rencana Studi baik untuk penggantian, 

penambahan, perubahan kelas maupun untuk perubahan mata kuliah dan sebagainya. 

 

 

5.6 Sanksi  
 

Bagi Mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan perwalian dalam waktu yang telah 

ditetapkan tanpa disertai keterangan yang jelas, maka akan dikenakan sangsi secara 

bertahap berupa: 

1. Teguran lisan dari Dosen Wali; 

2. Teguran secara tertulis yang ditandatangani Wakil Ketua I; 

3. Tidak diikutsertakan dalam kegiatan akademik (perkuliahan, praktikum dan ujian) 

dan dinyatakan sebagai cuti akademik dengan pemberitahuan secara tertulis 

ditandatangani oleh Wakil Ketua I.  

 

 

5.7 Ketentuan dalam Menetapkan Beban Studi Semester 

 

Tabel 5.1 tetntang Pedoman Penetapan Beban Studi Tiap Semester digunakan sebagai 

pedoman dalam menetapkan beban studi yang akan diambil pada tiap semester. 
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Tabel 5.1 

Pedoman Penetapan Beban Studi Tiap Semester 

No IPK Beban Studi (SKS) 

1 3,50 - 4,00 23-24 

2 3,00 – 3,49 21-22 

3 2,75 - 2,99 18-20 

4 2,50 - 2,74 15-17 

5 2,00 - 2,49 12-14 

6 0,00 - 1,99 0-11 

 

1. Mata kuliah yang ditetapkan oleh mahasiswa di bawah bimbingan Dosen Wali dan 

akan diambil pada semester tertentu harus dinyatakan dalam FRS semester yang 

bersangkutan. 

2. Perubahan mata kuliah pada FRS harus sepengetahuan Dosen Wali dan dapat 

dilakukan dalam waktu dua minggu terhitung sejak awal perkuliahan pada semester 

yang bersangkutan dan dinyatakan dalam FRS dalam Kolom Perubahan Rencana 

Studi (PRS) baik untuk penggantian, penambahan, perubahan kelas maupun untuk 

perubahan mata kuliah dan sebagainya. 

3. Petunjuk lengkap mengenai pengisian FRS dan PRS harap diperhatikan saat 

perwalian berlangsung. Bagi mahasiswa yang mempunyai hak mengambil rencana 

studi dengan bobot SKS lebih dari jumlah SKS yang tersedia pada semester yang 

bersangkutan diperkenankan untuk mengambil mata kuliah sesuai dengan bobot 

kelebihan tersebut (baik ke semester bawah maupun atas). 

4. Dalam pelaksanaan perwalian, Dosen Wali dan seluruh mahasiswa yang hadir wajib 

mengisi daftar hadir perwalian yang telah disiapkan oleh BAAK. 

5. Setelah mengisi FRS, mahasiswa menandatangani FRS tersebut pada kolom yang 

telah disediakan kemudian dikumpulkan oleh Dosen Wali. 

6. Setelah perwalian selesai, seluruh FRS diperiksa ulang oleh Dosen Wali berkenaan 

dengan: 

a. Kesesuaian IPK dengan jumlah SKS yang diambil; 

b. Pemilihan mata kuliah; 

c. Cara pemilihan harus berdasarkan petunjuk pengisian formulir perwalian; 

d. FRS harus ditandatangani oleh Dosen Wali pada kolom yang telah disediakan 

untuk selanjutnya diserahkan kepada BAA. 

7. Mahasiswa yang tidak mengisi FRS tepat pada waktunya dianggap cuti akademik 

dan tidak berhak untuk memperoleh pelayanan akademik. 

8. Pada akhir semester, Dosen Wali menerima FRS mahasiswa yang bersangkutan dari 

BAA agar dapat dijadikan dasar pengambilan mata kuliah pada perkuliahan semester 

selanjutnya. 
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Bab 6 

Kurikulum  

 
 
 

6.1 Pengertian 

 

Berikut akan dikemukakan beberapa definisi kurikulum dari berbagai sumber, agar dapat 

diketahui posisi dan fungsi kurikulum dalam sistem pendidikan.  Beberapa definisi itu, 

antara lain: 

 

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Pasal 1 Butir 19 

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). 

 

2. Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. 

Pasal 35 UU DIKTI No.12 /2012. 

 

3. Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan 

oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan 

intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Pasal 35 UU DIKTI No.12 /2012. 

 

4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian 

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

pedoman penyelenggaraan program studi. 

 

5. SNDIKTI berarti track atau jalur pacu.  Saat ini definisi kurikulum semakin 

berkembang, sehingga yang dimaksud kurikulum tidak hanya gagasan pendidikan 

tetapi juga termasuk seluruh program pembelajaran yang terencana dari suatu 

institusi pendidikan. 

 

 

6.2 Konsep Kurikulum 

 

1. Pada dasarnya kurikulum memuat tentang apa yang harus diketahui mahasiswa dan 

bagaimana cara mahasiswa memperolehnya.   

2. Kurikulum dikemas dalam bentuk yang mudah dikomunikasikan kepada para pihak 

yang berkepentingan (stakeholders) di dalam institusi pendidikan, akuntabel, dan 

mudah diaplikasikan dalam praktik. 
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3. Kurikulum bersifat khas untuk suatu program studi, sebagaimana juga kekhasan 

tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan dari program studi tersebut.   

 

4. Kesadaran penuh atas kekhasan kompetensi lulusan masing-masing program studi, 

diharapkan membuat para lulusan dari berbagai program studi yang berbeda dapat 

saling melengkapi dan bekerja sama. 

 

 

6.3 Pokok Pikiran Kurikulum 

 

Kurikulum memuat tiga pokok pikiran, yaitu: 

1. Apa yang dirancang untuk mahasiswa; 

2. Apa yang diberikan kepada mahasiswa; dan 

3. Pengalaman apa yang diperoleh mahasiswa. 

 

 

6.4 Elemen Pokok Kurikulum 

 

Kurikulum juga mengandung empat elemen pokok, yaitu: 

1. Isi (content); 

2. Strategi pembelajaran (teaching-learning strategies); 

3. Proses penilaian (assessment processes); dan 

4. Proses evaluasi (evaluation processess). 

 

 

6.5 Syarat Kurikulum 

 

1. Kurikulum program studi harus memiliki keluaran (outcomes) yang diharapkan, 

sasaran (goals), dan tujuan (objectives) pendidikan yang memuat nilai-nilai dasar 

yang selalu relevan serta tidak cepat usang ( sabretoothed curriculum).   

 

2. Kurikulum harus responsif pada perubahan kebutuhan stakeholders terhadap lulusan 

program studi tersebut.   

 
 

6.6 Struktur Kurikulum 

 

Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi 

maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di perguruan 

tinggi.  

 

Adapun kelompok-kelompok mata kuliah terbagi menjadi mata kuliah wajib dan mata 

kuliah program studi. 
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6.7 Penyusunan Kurikulum 
 

1. Pada dasarnya, model penyusunan/ pengembangan kurikulum didasarkan pada 

tahapan proses: 

a. Menentukan Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran (CP). 

b. Memilih dan merangkai Bahan Kajian. 

c. Menyusun Mata Kuliah, Struktur Kurikulum, dan menentukan SKS. 

d. Menyusun Rencana Pembelajaran. 

 

 

 
Gambar 6.1 Diagram Alir Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 

 
 

2. Diagam alir di atas merupakan langkah minimum penyusunan kurikulum, setiap 

pengembang kurikulum dapat menambahkan langkah lain sesuai dengan tujuan 

masing-masing.  

3. Sangat disarankan selama proses penyusunan melibatkan seluruh staf di program 

studi beserta perwakilian stake holder untuk menjamin konvergensi konstruksi dari 

kurikulum program studi. 

 

 

6.8 Menentukan Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran (CP) 

 

1. Pernyataan profil lulusan merupakan bukti akuntabilitas akademik program studi. 

Profil lulusan menjadi pembeda program studi satu terhadap program studi lainnya. 

Pernyataan profil lulusan merupakan kata benda.  

 

2. Langkah menyusun Profil Lulusan adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan studi pelacakan (tracer study) kepada pengguna potensial yang 

sesuai dengan bidang studi, ajukan pertanyaan berikut : “berperan sebagai apa 
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sajakah lulusan program studi setelah selesai pendidikan? “. Jawaban dari 

pertanyaan ini menunjukkan “sinyal kebutuhan pasar”atau Market Signal. 

b. Mengidentifikasi peran lulusan berdasarkan tujuan diselenggarakannya program 

studi sesuai dengan Visi dan Misi institusi. 

c. Melakukan kesepakatan dengan program studi yang sama yang diselenggarakan 

oleh perguruan tinggi lain sehingga ada penciri umum program studi.Pernyataan 

profil tidak boleh keluar dari bidang keilmuan/keahlian dari program studinya. 

d. Penting diingat bahwa profil merupakan peran dan fungsi lulusan bukan jabatan 

ataupun jenis pekerjaan, namun dengan mengidentifikasi jenis pekerjaan dan 

jabatan dapat membantu menentukan profil lulusan. 

 

 

6.9 Menyusun Capaian Pembelajaran 

 

1. Rujukan untuk menyusun Capaian Pembelajaran (CP) adalah KKNI dan Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi. 

2. Format CP menurut KKNI mencakup: Sikap/perilaku, Kemampuan, Pengetahuan, 

dan Tanggung jawab/Hak/Wewenang.  

3. Format CP menurut SN DIKTI mencakup: Sikap, Keterampilan Umum, 

Keterampilan Khusus, dan Pengetahuan. 

4. Unsur Sikap dan Keterampilan Umum diambil dari dari SN DIKTI bagian lampiran 

sesuai dengan jenjang program studi. Deskripsi yang tertera pada lampiran tersebut 

merupakan standar minimal dan dapat dikembangkan maupun ditambah deskripsi 

capaian lain atau baru sesuai dengan keunggulan dan kekhasan program studi. 

(termasuk unsur tanggung dan hak). 

5. Unsur Ketrampilan Khusus dan Pengetahuan dapat merujuk pada Deskriptor KKNI 

unsur Kemampuan dan Pengetahuan sesuai dengan jenjangnya. Misal : Jenjang S1 

atau D4 sesuai dengan jenjang 6 KKNI. 

6. Profil dengan deskripsinya digunakan untuk menurunkan CP dengan cara menjawab 

pertanyaan: “ Agar dapat berperan seperti pernyatan dalam profil tersebut, 

kemampuan dan pengetahuan apa yang harus dicapai dan dikuasai?”  

 

 

6.10 Memilih dan Menentukan Bobot Bahan Kajian 

 

1. Bahan kajian dapat diambil (bersumber) dari bidang ilmu penyusun program studi. 

table berikut umumnya dipergunakan untuk membantu membuat peta (mapping) 

bahan kajian terhadap Capaian Pembelajaran.  Bobot kajian untuk setiap Capaian 

Pembelajaran masing masing program studi akan memiliki pola yang spesifik sesuai 

dengan profil masing-masing.  

 

2. Tabel menunjukkan Tanda blok sebagai interseksi atau titik temu yang 

menggambarkan bahan kajian (BK) yang harus diberikan untuk mencapai unsur CP 

tertentu dengan mengambil bahan merujuk pada basis IPTEKS penyusun program 

studi. 
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Gambar 6.2 Matriks antara Capaian Pembelajaran dengan Bahan Kajian (BK) 

 

 

Sebagai contoh, BK 3 adalah bahan kajian yang harus dipilih dari IPTEKS Utama 

untuk mendukung tercapainya unsur Keterampilan Khusus deskripsi CP program 

studi di tertentu. Jumlah area yang di-blok menunjukkan keluasan bahan kajian yang 

mendukung penguasaan CP tertentu. Setiap blok juga mengandung informasi, berapa 

dalam topic tersebut dipelajari sehingga unsur CP yang didukungnya dapat tercapai. 

 

Mengasosiasikan kedalaman bahan kajian dengan taksonomi bloom dapat 

mempermudah memperkirakan kedalaman relatif penguasaan bahan kajian untuk 

unsur CP tertentu. Misalkan, BK2 dipelajari sedalam mahasiswa dapat 

mengaplikasikan pengetahuannya untuk menyelesaiakan problem tertentu. 

Penguasaa bahan kajian sampai tahap mengaplikasikan akan setara dengan 

application pada aspek Kognitif taksonomi Bloom. Jika dibuat bobot relatif (sebagai 

alat bantu) know = 1, understand = 2, dan application = 3, dan seterusnya, maka BK2 

berbobot 3. 

 

 

6.11 Menyusun Mata Kuliah,  dan Menentukan SKS   

 

1. Mata kuliah adalah wadah dari bahan kajian. Atau dengan kata lain, mata kuliah 

adalah konsekwensi adanya bahan kajian yang harus dipelajari oleh mahasiswa dan 

harus disampaikan oleh seorang dosen. 

 

2. Mata kuliah selanjutnya menjadi unsur penting yang menjadi satuan terkecil 

transaksi belajar (satuan kredit, atau modul) mahasiswa yang dilayani oleh institusi 

pendidikan untuk diukur ketercapaiannya. 

 

3. Pola penentuan mata kuliah dapat dilakukan dengan mengelompokkan bahan kajian 

yang setara, kemudian memberikan nama pada kelompok bahan kajian tersebut. 

 

4. Nama mata kuliah penting untuk menyesuaikan dengan penamaan yang lazim dalam 

program studi sejenis baik yang ada di Indonesia ataupun di Negara lain 

 

 

 

 

 

Berikut adalah contoh pengelompokan bahan kajian untuk menyusun mata kuliah: 
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a. Tahap 1: Matriks antara CP dengan MK dan BK Prodi 

 

 
Gambar 6.3 Matriks antara CP dengan MK dan BK Prodi 

 

b. Tahap 2: Menentukan Bobot BK dan MK 

 

 
Gambar 6.4 Menentukan Bobot BK dan MK 

 

5. Besarnya sks setiap mata kuliah dihitung dengan membagi bobot mata kuliah dibagi 

dengan jumlah bobot dari seluruh mata kuliah kemudian dikalikan dengan total sks 

yang wajib ditempuh dalam satu siklus studi pada program studi. 

 

 

6.12 Menyusun Rencana Pembelajaran 

 

1. Rencana Pembelajaran Mahasiswa merupakan dokumen yang menjalaskan 

bagaimana bahan kajian disampaikan (dipelajari) ke mahasiswa dengan cara yang 

tepat dan efesien, mahasiswa juga mengetahui indikator untuk mengukur kelulusan 

sekaligus bobot nilai yang akan diperoleh jika lulus pada kajian tersebut. 

 

2. Berikut adalah format Rencana Pembelajaran Mahasiswa (RPM) yang dapat 

dipergunakan sebagai rujukan. Dalam format ini disertakan contoh pernyataannya. 
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Gambar 6.5 Rencana Pembelajaran Mahasiswa 
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Bab 7 

Evaluasi Pembelajaran/ Ujian  

 
 
  

Evaluasi pembelajaran terdiri atas evaluasi hasil pembelajaran dan evaluasi proses 

pembelajaran. Evaluasi hasil pembelajaran disebut juga evaluasi substantif, tes, atau 

pengukuran hasil belajar. Sedang evaluasi proses pembelajaran dikenal sebagai evaluasi 

diagnostik atau evaluasi manajerial. 

 

Evaluasi pembelajaran sebagai proses sirkuler tidak hanya berfungsi untuk mengetahui 

tingkat penguasaan mahasiswa, tetapi juga berfungsi untuk senantiasa meningkatkan 

mutu pembelajaran. Evaluasi hasil pembelajaran setiap mata kuliah dalam satu semester 

dapat terdiri atas: 

1. Evaluasi hasil pembelajaran harian yang dapat dilakukan antara lain melalui quiz; 

2. Evaluasi hasil pembelajaran pada pertengahan semester yang dilakukan melalui 

pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS); 

3. Evaluasi hasil pembelajaran pada akhir semester yang dilakukan melalui pelaksanaan 

Ujian Akhir Semester (UAS). 

 

 

7.1 Evaluasi Belajar 

 

Pengolahan nilai akhir evaluasi hasil pembelajaran setiap mata kuliah, dapat dilakukan 

dengan menggunakan metode Penilaian Acuan Patokan (PAP) atau Penilaian Acuan 

Norma (PAN). 

 

Evaluasi proses pembelajaran dimaksudkan untuk mengevaluasi proses pembelajaran itu 

sendiri, agar proses pembelajaran berikutnya dapat berjalan lebih baik. Terdapat tiga 

manfaat evaluasi proses pembelajaran yaitu memahami sesuatu, membuat keputusan, 

dan meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan melakukan evaluasi proses 

pembelajaran, berbagai masukan yang diperoleh dari proses evaluasi tersebut dapat 

digunakan untuk mengetahui berbagai kekuatan dan kelemahan berbagai komponen yang 

terdapat dalam pembelajaran. Informasi ini juga dapat digunakan untuk memperbaiki 

mutu pembelajaran itu dan mengoptimalkan proses pembelajaran. Dengan evaluasi 

proses ini program studi akan mampu mengontrol pelaksanaan berbagai standar yang 

telah ditetapkan dalam kurikulum. 

 

Evaluasi proses pembelajaran dapat dilakukan dalam kurun waktu pelaksanaan 

pembelajaran atau setelah proses pembelajaran secara keseluruhan selesai. Waktu 

evaluasi dapat dipilih sedemikian rupa oleh program studi, sehingga tujuan/ maksud dari 

evaluasi proses pembelajaran dapat tercapai. 
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1. Dalam satu semester dilaksanakan paling sedikit 2 kali evaluasi belajar yaitu Ujian 

Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) secara terjadwal, waktu 

pelaksanaannya ditetapkan dalam kalender akademik. 

2. UTS diselenggarakan pada minggu ke-sembilan, yang pelaksanaannya dikoordinir 

oleh panitia ujian dan/ atau oleh dosen masing-masing sesuai dengan jadwal yang 

telah direncanakan. 

3. Ujian Akhir Semester (UAS) wajib diselenggarakan pada minggu ke-delapan belas 

atau akhir perkuliahan yang pelaksanaannya dikoordinir oleh panitia ujian dan/ atau 

oleh dosen mata kuliah yang bersangkutan. 

 

 

7.2 Persyaratan Ujian 

 

Persyaratan mengikuti ujian: 

1. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik bersangkutan. 

2. Mengikuti perkuliahan dalam mata kuliah yang bersangkutan minimal 75 % baik 

UTS maupun UAS. 

3. Sudah menyelesaikan dan menyerahkan tugas-tugas yang berhubungan dengan 

matakuliah yang bersangkutan. Apabila belum menyelesaikan tugas-tugas tersebut 

harus ada ijin dari dosen yang bersangkutan dengan status BL. 

4. Tidak dalam keadaan menjalani sangsi akademik. 

 

 

7.3 Bahan Ujian 

 

1. Bahan ujian disusun oleh dosen penanggung jawab mata kuliah. 

2. Soal ujian diserahkan kepada Panitia Ujian selambat-lambatnya dua minggu sebelum 

masa ujian. 

3. Penggandaan atau produksi soal ujian dilaksanakan oleh Panitia Ujian bagian/ seksi 

penggandaan. 

 

 

7.4 Soal Ujian 

 

1. Soal merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur keberhasilan proses 

belajar mengajar. Dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok yaitu: 

a. Soal terbuka 

Suatu bentuk soal yang terdiri dari, suatu pertanyaan atau suatu perintah yang 

menghendaki jawaban-jawaban yang berupa uraian-uraian yang relatif panjang. 

Bentuk pertanyaan meminta jawaban untuk menjelaskan, membandingkan, 

menginterprestasikan dan mencari perbedaan. Suatu bentuk pertanyaan suruhan 

tersebut agar mahasiswa mahasiswa menunjukan pengertian mereka terhadap 

materi yang dipelajari. Termasuk dalam soal ini adalah dalam bentuk essay. 

b. Soal Tertutup 

Merupakan soal yang jawabannya diarahkan termasuk didalamnya adalah soal 

dalam bentuk multiple choice. 
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2. Tinjauan Instruksional Khusus (TIK) sebagai dasar yang digunakan menyusun butir 

soal, sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain. 

3. Penyusunan soal ujian harus mengacu kepada Kurikulum yang berlaku, khususnya 

pada tujuan dan pokok bahasan/ Sub pokok bahasan, yang dapat dijabarkan dalam 

bentuk Tujuan Intruksional khusus (TIK) 

4. Pertimbangan menjabarkan pokok bahasan dan TIK: 

a. Pokok bahasan yang menunjang pencapaian tinjauan instrusional umum; 

b. Tingkat perkembangan mahasiswa pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. 

c. Soal harus terdiri dari beberapa bagian yaitu, yang mudah dijawab, yang sedang, 

dan yang sulit dijawab, sehingga kemampuan mahasiswa atas dasar pencapaian 

kompetensi mata kuliah tersebut dapat dikelompokkan. 

5. Soal harus terdiri dari beberapa bagian yaitu, yang mudah dijawab, yang sedang, dan 

yang sulit dijawab, sehingga jawaban mahasiswa dapat dikelompokkan. 

 

 

7.5 Penulisan Soal 

 

1. Karakteristik: 

a. Dapat mengukur proses mental yang tinggi  

b. Membatasi peluang menerka jawaban, sehingga menimbulkan keragu-raguan 

pada mahasiswa 

c. Memerlukan waktu relatif singkat dalam penyusunannya 

d. Jangan membuat pertanyaan dengan maksud menjebak, cakupan soal harus 

dibatasi. 

e. pokok bahasan/ pertanyaan mengandung proses berpikir: ingatan, pemahaman, 

penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi 

 

2. Saran-saran penyusunan 

a. waktu yang disediakan mencukupi 

b. Butir soal harus mengandung permasalahan yang perlu dipecahkan 

c. Rumuskan permasalahan secara jelas dan jangan mengambil kalimat-kalimat 

(soal) dari buku teks. 

d. Berikan petunjuk tes/ ujian sejelas mungkin 

e. Jangan membuat/ memberikan soal lebih dari yang diperlukan 

f. Susun kunci jawaban untuk setiap butir soal yang disusun 

 

 

7.6 Pelaksanaan Ujian 

 

1. Ujian dilaksanakan di bawah tanggung jawab dosen pembina mata kuliah yang 

bersangkutan. Ujian dilakukan dua kali dalam satu semester, yaitu pada pertengahan 

dan akhir semester sesuai dengan kalender akademik.  

2. Menyerahkan berkas soal Ujian paling lambat 1 minggu sebelum awal pelaksanaan 

Ujian dimulai dan diserahkan kepada Bagian Akademik. 

3. Kewajiban untuk mengawas pada jadwal Ujian mata kuliah yang ditugaskan. Jika 

tidak bisa mengawas pada Ujian mata kuliah yang ditugaskan, supaya memberikan 

pemberitahuan 1 minggu sebelum pelaksanaan Ujian yang bersangkutan dimulai. 
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4. Hasil Evaluasi disampaikan kepada Bagian Akademik paling lambat 1 minggu 

setelah Ujian dilaksanakan. 

 

 

7.7 Ujian Susulan 

 

1. Ujian susulan diberikan kepada mahasiswa yang tidak dapat mengikuti pada jadwal 

yang telah ditetapkan dengan alasan yang dapat dibenarkan. 

2. Pelaksanaan Ujian susulan untuk UTS diatur oleh dosen yang bersangkutan, dengan 

mahasiswa yang bersangkutan dengan membawa surat rekomendasi dari Wakil 

Ketua I atau Ketua Panitia Ujian. 

3. Pelaksanaan Ujian susulan untuk UAS diatur oleh dosen yang bersangkutan, dengan 

mahasiswa yang bersangkutan dengan membawa surat rekomendasi dari Wakil 

Ketua I atau Ketua Panitia Ujian dan hasil ujiannya disampaikan kepada Bagian 

Akademik. 

 

 

7.8 Ujian Khusus 

 

1. Ujian Khusus ditujukan pada mahasiswa untuk kondisi tertentu berkaitan dengan 

ketuntasan kelulusan akademik. 

2. Pelaksanaan ujian khusus diatur oleh dosen mata kuliah yang bersangkutan atau oleh 

Program Studi dengan mahasiswa dan hasil ujiannya disampaikan pada bagian 

akademik.  

3. Tiap mahasiswa maksimal berhak mengikuti ujian khusus sejumlah dua mata kuliah 

dengan nilai maksimum C. 

 

 

7.9 Hasil Ujian 

 

1. Daftar hasil ujian mata kuliah diisi oleh dosen yang bersangkutan sesuai dengan 

format yang sudah disediakan. 

2. Hasil ujian diserahkan langsung oleh dosen yang bersangkutan (dalam nilai huruf 

baku) langsung ke Program Studi dan BAA selambat-lambatnya dua minggu setelah 

ujian mata kuliah berlangsung. 

3. Nilai mata kuliah dimasukkan ke database nilai dalam Sistem Informasi Akademik 

STT-Garut oleh BAA selambat-lambatnya satu minggu setelah penyerahan nilai dari 

dosen. 

4. Apabila terjadi keterlambatan pemasukan nilai akibat kesalahan dosen, selama-

lamanya satu semester berjalan, maka mahasiswa berhak memperoleh nilai B dan / 

atau diputuskan melalui Program Studi. Apabila setelah itu dosen memasukkan 

daftar nilai berdasarkan hasil penilaiannya, maka ditetapkan nilai tertinggi sebagai 

nilai definitif yang diperoleh oleh mahasiswa.  

5. Mahasiswa berhak menerima salinan transkrip sebanyak-banyaknya 3 kali dalam 1 

semester. 
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7.10 Tata Tertib Peserta Ujian 

 

1. Peserta diwajibkan datang paling lambat 15 menit sebelum pelaksanaan ujian, jika 

peserta terlambat lebih dari waktu yang telah ditentukan maka peserta tidak boleh 

mengikuti ujian.  

2. Peserta yang tidak mengikuti ujian akibat terlambat kehadiran berhak mengikuti 

ujian susulan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Ketua Panitia Ujian. 

2. Peserta diwajibkan duduk pada tempat duduk sesuai dengan nomor urut pada absen. 

3. Peserta wajib membawa kartu ujian selama pelaksanaan ujian. 

4. Peserta tidak diperbolehkan saling pinjam meminjam peralatan tulis dan lainnya 

dengan peserta lain. 

5.  Tidak diperbolehkan membawa catatan dalam bentuk apapun (segala jenis catatan 

harus disimpan di depan), kecuali untuk ujian yang bersifat open book. 

6.  Peserta tidak diperbolehkan kerja sama dengan peserta lainnya. 

7. Selama mengikuti ujian peserta wajib menggunakan sepatu. 

8. Peserta wajib mengisi daftar hadir ujian. 

9.  Peserta tidak diperbolehkan keluar ruangan selama ujian berlangsung, kecuali 

dengan seizin pengawas. 

10.  Peserta yang ketinggalan kartu peserta ujian diwajibkan untuk lapor kepada panitia 

ujian. 

11.  Peserta yang melanggar tata tertib ujian akan dikenakan sanksi yang disesuaikan 

dengan tingkat pelanggarannya. 

12.  Bagi yang kartunya hilang, dikenakan biaya untuk memperoleh kartu pengganti. 
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Bab 8 

Penilaian  

 
 
  

8.1 Penilaian Hasil Belajar 

 

Penilaian terhadap keberhasilan studi mahasiswa untuk setiap mata kuliah adalah bagian 

yang sangat penting dalam proses evaluasi. Penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh 

dosen selain untuk memantau proses kemajuan dan perkembangan hasil belajar 

mahasiswa sesuai dengan potensi yang dimiliki, juga sekaligus umpan balik kepada dosen 

agar dapat menyempurnakan perencanaan dan proses program pembelajaran. 

 

Sebagai acuan penilaian digunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP) yaitu pendekatan 

penilaian yang membandingkan hasil pengukuran terhadap mahasiswa dengan patokan 

"batas lulus" yang ditetapkan untuk masing-masing bidang mata kuliah, dengan standar 

ketuntasan yang dapat dicapai oleh mahasiswa. Derajat kesukaran soal test acuan patokan 

didasarkan atas berapa jauh tingkat prestasi belajar yang akan diukur.  

 

PAP dilengkapi dengan (1) seperangkat kemampuan yang telah didefinisikan secara rinci, 

(2) seperangkat butir yang disusun berdasarkan kemampuan yang telah didefinisikan 

tersebut, dan (3) rentangan skor yang penafsirannya dikaitkan dengan tingkat pencapaian 

kemampuan itu. 

 

Nilai =
Skor Mentah

Skor Maksimum Ideal
𝑥 100 

 

Nilai yang telah dicapai diterjemahkan menjadi nilai huruf dengan patokan: 

 

Nilai 80 - 100  : A = 4 

Nilai 66 - 79   : B = 3 

Nilai 56 - 65  : C = 2 

Nilai 41 - 55    : D = 1 

Nilai 40 - 0     : E = 0 

 

 

8.2 Komponen-komponen Penilaian  

 

Nilai prestasi belajar setiap mata kuliah merupakan hasil kumulatif dari komponen 

sebagai berikut: 

1. Nilai Ujian Tengah Semester (UTS) bobot 25 % Ujian Tengah Semester/ Mid Tes 

diberikan satu kali dalam semester dan dilaksanakan pada tengah semester yang 

berjalan. 
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2. Nilai Ujian Akhir Semester (UAS) bobot 50 % Ujian Akhir Semester diberikan satu 

kali dalam setiap semester dan dilaksanakan pada tiap akhir semester yang sedang 

berjalan. 

3. Nilai Ujian Harian atau sisipan diberikan sekurang-kurangnya satu kali dan 

sebanyak-banyaknya tiga kali dalam satu semester. 

4. Nilai Tugas Berstruktur (TB) Bobot 10 % Tugas Berstruktur diberikan sekurang-

kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya tiga kali dalam satu semester. 

5. Nilai Kehadiran Kuliah (KK) bobot 10 % Nilai kehadiran ditentukan oleh banyaknya 

kehadiran mahasiswa selama satu semester dari masing-masing mata kuliah. Jumlah 

kehadiran tidak boleh kurang dari 75 % selama satu semester. 

 

Tabel 8.1 

Contoh Perhitungan Komponen Penilaian 

Komponen Nilai Bobot Perhitungan Nilai 

Akhir 

Ujian Tengah 

Semester 

60 25% 60 x 0,25 15,0 

Ujian Akhir 

Semester 

70 50% 70 x 0,15 35,0 

Ujian Harian/ Quiz  60 5% 60 x 0,05 3,0 

Tugas Berstruktur 60 10% 60 x 0,10 6,0 

Kehadiran Kuliah 12/16 10% 12/16 x 10 7,5 

  100%  66,5 

 

 

8.3 Nilai Bobot  

 

Hasil akhir suatu mata kuliah dinyatakan dengan nilai bobot sebagai berikut: 

 

Tabel 8.2 

Bobot Hasil Akhir Nilai Suatu Mata Kuliah 

Nilai Akhir Bobot 

Nilai 

A 4 

B 3 

C 2 

D 1 

E 0 

 

1. Untuk mahasiswa kuliah tertentu yang dianggap sangat menentukan kompetensi 

profesional seorang ahli, nilai minimum kelulusan adalah C=2. Yang dimaksud mata 

kuliah profesional adalah mata kuliah yang termasuk mata kuliah pilihan. 

2. Bila seorang mahasiswa belum dapat melengkapi tugas salah satu komponen mata 

kuliah pada saat yang telah ditentukan, maka dinyatakan BELUM LULUS (BL) 

untuk mata kuliah tersebut. Mahasiswa yang bersangkutan masih diberi kesempatan 

melengkapi komponen tersebut diatas dalam waktu lambat satu bulan. Jika dalam 

STT-G
ar

ut



Pedoman Akademik STT-Garut    -   60 

 

satu bulan komponen tersebut belum juga dilengkapi maka mahasiswa bersangkutan 

dinyatakan gagal dengan nilai E dalam mata kuliah tersebut. 

3. Nilai gagal atau E diberikan kepada mahasiswa apabila oleh dosen mata kuliah yang 

bersangkutan berada di bawah penguasaan minimal kader pengetahuan yang telah 

ditentukan. Nilai E diperhitungkan dalam penentuan indek Prestasi (IP). 

4. Bila seorang mahasiswa mengundurkan diri secara sah untuk suatu mata kuliah, 

maka mahasiswa tersebut diberi tanda kosong (K), sehingga mata kuliah tersebut 

tidak turut diperhitungkan dalam menentukan IP pada akhir semester. 

 

 

8.4 Penilaian Keberhasilan Studi setiap semester 

 

Penilaian Keberhasilan studi semester dilakukan pada setiap akhir semester, meliputi 

seluruh mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa semester tersebut menggunakan rumus 

IP sebagai berikut: 

 

y

xy
IP




  

 

Dimana : IP  =  Indek Prestasi 

  X  =  Nilai ujian mata kuliah 

  y  =  Satuan kredit semester (SKS) untuk mata kuliah yang 

bersangkutan. 

 

Penghitungan IP sampai dua desimal di belakang koma dan digunakan untuk menentukan 

beban studi yang boleh diambil pada semeter berikutnya. 

 

Tabel 8.3 

Contoh perhitungan Indeks Prestasi (IP) 

No Mata Kuliah Jml. (K) Nilai Bobot 

(N) 

K.N 

1 … 4 B 3 12 

2 … 3 C 2 6 

3 … 4 B 3 12 

4 … 2 B 3 6 

5 … 5 C 2 10 

    13 46 

   

Indek Prestasi Kumulatif = 
K

)KN(
 = 2,50 

 

 

8.5 Penilaian Keberhasilan Studi Setelah 4 semester 

 

Mahasiswa dapat melanjutkan studinya apabila setelah 4 semester dapat mengumpulkan 

sekurang-kurangnya 30 SKS dan mencapai IP=2,00 untuk mahasiswa yang telah melebihi 
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pencapaian SKS minimal, maka dalam penentuan IP dapat diambil hanya 30 SKS saja 

dari keseluruhan SKS tersebut. Apabila syarat itu tidak terpenuhi, maka mahasiswa yang 

bersangkutan dikenakan status percobaan selama 2 semester dengan bimbingan khusus 

dari dosen pembimbing Akademik serta mendapat peringatan drop out. 

 

 

8.6 Penilaian Studi Setelah 8 Semester 

 

Mahasiswa dapat melanjutkan penyelesaian studinya atau lebih dan mencapai IP 

sekurang-kurangnya 2,00 Mahasiswa yang hanya berhasil mengumpulkan 60-74 SKS 

dengan IP sekurang-kurangnya 2,00, dapat melanjutkan penyelesaian Akademis. 

Sedangkan yang di bawah itu dinyatakan Drop Out. 

 

 

8.7 Pelaksanaan Penilaian Keberhasilan Studi 

 

1. Pelaksanaan penilaian keberhasilan studi setelah 4 dan 8 semester diserahkan kepada 

Program Studi masing-masing yang hasilnya dilaporkan kepada BAAK. 

2. Usul pemberhentian mahasiswa yang tidak mematuhi syarat untuk melanjutkan, oleh 

Program Studi kepada Ketua untuk dikeluarkan surat pemberhentian. 
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Bab 9 

Penelitian  

 
 

Perguruan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang umum disebut Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. Penelitian sebagai salah satu dharma PT merupakan kegiatan telaah 

taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran dan/ atau menyelesaikan masalah dalam 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau kesenian (ipteks). Selanjutnya, penelitian juga 

merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, 

metode, model, atau informasi baru yang memperkaya ipteks. 

 

Di lingkungan STT-Garut, program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, 

penelitian diselenggarakan sebagai bagian dari kegiatan akademik, sedangkan pada 

program studi yang menyelenggarakan pendidikan profesional, penelitian dapat 

diselenggarakan sebagai bagian dari program kegiatan pendidikannya.  Penelitian di STT-

Garut dilaksanakan oleh dosen, dan mahasiswa.   Salah satu kegiatan akhir studi 

mahasiswa adalah melaksanakan penelitian sebagai syarat skripsi mereka. 

 

Ruang lingkup/ bidang penelitian meliputi bidang manajemen, ekonomi, industri, teknik, 

dan bidang lainnya yang relevan dengan keperluannya. 

 

 

9.1 Penelitian Dosen 

 

9.1.1 Maksud dan Tujuan 

 

1. Maksud ditetapkannya pedoman penelitian ini adalah agar penelitian dapat 

dilaksanakan secara teratur, tertib, berhasil guna dan berdaya guna. 

2. Tujuan ditetapkannya pedoman penelitian ini adalah agar para dosen dan unit-uit 

pelaksana akademik memiliki pegangan di dalam pelaksanaan kegiatan penelitian 

dari mulai pengajuan proposal, pelaksanaan penelitian sampai pelaporan hasil 

penelitian dan pertanggungjawaban. 

 

 

9.1.2 Macam-macam Penelitian 

 

1. Dilihat dari pelakunya, ada tiga jenis penelitian, yaitu penelitian perorangan, 

penelitian kelompok, dan penelitian unit pelaksana akademik. 

2. Dilihat dari sumber pembiayaannya, ada dua jenis penelitian, yaitu penelitian 

swadaya dan penelitian dengan biaya pemerintah, biaya lembaga, dan biaya atas 

kerjasama dengan instansi lain. 
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3. Dilihat dari tujuan atau sasarannya dibedakan antara penelitian dasar dan penelitian 

terapan. 

 

 

9.1.3 Bidang Penelitian 

 

Bidang penelitian meliputi bidang manajemen, ekonomi, industri, teknik, dan bidang 

lainnya yang relevan dengan keperluannya. 

 

 

9.1.4 Kategori Penelitian 

 

Kategori penelitian meliputi: 

1. Penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 

2. Penelitian untuk menunjang pembangunan; 

3. Penelitian untuk mengembangkan fungsi kelembagaan perguruan tinggi. 

 

 

9.1.5 Penelitian Perorangan 

 

Penelitian perorangan dapat dilakukan: 

1. Secara mandiri oleh dosen yang memiliki jabatan akademik / fungsional Lektor ke 

atas; 

2. Secara individual oleh dosen yang memiliki jabatan akademik / fungsional Lektor ke 

bawah dengan bimbingan / konsultan dosen pembina. 

 

 

9.1.6 Penelitian Kelompok 

 

1. Penelitian kelompok dipimpin oleh seorang ketua dengan anggota 2-5 orang anggota. 

2. Ketua kelompok peneliti sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik/ 

fungsional Lektor. 

3. Seorang ketua hanya diperkenankan mengetuai satu judul penelitian, tetapi dapat 

menjadi anggota pada satu judul penelitian lainnya. 

4. Seorang anggota penelitian hanya diperkenankan untuk menjadi anggota pada satu 

judul penelitian lainnya. 

 

 

9.1.7 Prosedur Usul Penelitian 

 

Pengajuan usul penelitian dilakukan sebagai berikut: 

1. Calon peneliti mengajukan usul penelitian yang telah disetujui oleh Ketua Program 

Studi kepada Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Garut melalui Ketua Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat rangkap dua; 

2. Usul penelitian dibuat dengan menggunakan format usulan penelitian seperti 

terlampir pada Pedoman ini; 

3. Usul penelitian diperiksa oleh Tim Penilai; 
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4. Dengan rekomendasi dari Tim Penilai, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

pada Masyarakat menandatangani usul penelitian untuk diajukan kepada Ketua 

Sekolah Tinggi Teknologi Garut melalui Wakil Ketua I; 

5. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Garut memberikan keputusan penunjukkan ketua 

dan anggotan penelitian; 

6. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat menyampaikan 

Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Garut seperti tersebut pada butir 5 

kepada peneliti. 

 

 

9.1.8 Tim Penilai 

1. Tim Penilai diangkat oleh Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Garut atas usul Ketua 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat melalui Wakil Ketua I. 

2. Anggota tim penilai adalah ahli yang sesuai dengan bidang keahlian yang akan 

diperiksa yang diajukan oleh Ketua Program Studi. 

 

 

9.1.9 Pencairan Dana Penelitian 

 

1. Pencairan dana penelitian dilakukan oleh Wakil Ketua II atas usul peneliti. 

2. Pencairan dilakukan dalam tiga tahap, yaitu tahap I sebesar 25 %, tahap II sebesar 60 

%, dan tahap III sebesar 15%. 

3. Usul pencairan tahap I dilampiri Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi 

Garut. 

4. Usul pencairan tahap II dilampiri laporan kemajuan persiapan penelitian sampai 

dengan instrumen pengumpulan data. 

5. Usul pencairan tahap III dilampiri laporan kemajuan yang berupa draft laporan 

penelitian. 

6. Pencairan dana penelitian yang bersumber dari pemerintah dan / atau kerjasama 

dengan instansi lain dilakukan sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak. 

 

 

9.1.10 Sumber Biaya Penelitian 

 

Sumber biaya penelitian adalah: 

1. Sekolah Tinggi Teknologi Garut; 

2. Pemerintah; 

3. Kerjasama dengan instansi / lembaga lain baik dalam maupun luar negeri. 

 

 

9.1.11 Penyaluran Dana Penelitian dari Luar 

 

1. Penyaluran dana penelitian yang berasal dari luar dilakukan melalui Sekolah Tinggi 

Teknologi Garut. 

2. Penggunaan dan pertanggung jawaban dari penelitian dari luar dikendalikan dan 

diawasi oleh Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Garut. 
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9.1.12 Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Penelitian 

 

1. Koordinasi dan pemantauan pelaksanaan penelitian dilakukan oleh Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat; 

2. Hasil koordinasi dan pemantauan pelaksanaan penelitian dilaporkan kepada Ketua 

Sekolah Tinggi Teknologi Garut melalui Wakil Ketua I. 

 

 

9.1.13 Pelaporan Hasil Penelitian 

 

1. Laporan hasil penelitian diterbitkan setelah diseminarkan di tingkat Program Studi 

dan / atau di tingkat Sekolah Tinggi Teknologi Garut; 

2. Laporan hasil penelitian ditandatangani oleh Ketua Program Studi dan Ketua 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat; 

3. Laporan hasil penelitian dicetak rangkap empat, masing-masing satu eksemplar 

untuk Program Studi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, 

Perpustakaan dan Peneliti. 

 

 

9.1.14 Usulan Penelitian Dosen 

1. Judul Penelitian 

Judul Penelitian hendaklah singkat dan spesifik, tetapi cukup jelas untuk memberikan 

gambaran mengenai penelitian yang diusulkan. 

 

2. Bidang Ilmu 

Tuliskan bidang konsorsium apa penelitian yang akan dilaksanakan. 

 

3. Pendahuluan 

Penelitian dilakukan untuk menjawab keingintahuan peneliti untuk mengungkapkan 

suatu gejala / konsep / dugaan atau menerapkannya untuk suatu tujuan. Kemukakan 

hal-hal yang mendorong atau argumentasi pentingnya dilakukannya penelitian. 

Uraikan proses dalam mengidentifikasikan masalah penelitian. 

 

4. Perumusan Masalah 

Rumuskan masalah dengan jelas yang ingin diteliti.  Uraikan pendekatan dan konsep 

untuk menjawab masalah yang diteliti, hipotesis yang akan diuji atau dugaan yang 

akan dibuktikan.  Dalam perumusan masalah dapat dijelaskan definisi, asumsi dan 

lingkup yang menjadi batasan penelitian.  Uraian perumusan masalah tidak perlu 

dalam bentuk pertanyaan. 

 

5. Tinjauan Pustaka 

Usahakan pustaka terbaru, relevan, dan asli, misalkan jurnal ilmiah.  Uraikan dengan 

jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan 

dilakukan.  Tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan dan bahan penelitian lain 

yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk melakukan penelitian yang 

diusulkan.  Uraian dalam tinjauan pustaka dibawa untuk menyusun kerangka atau 
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konsep yang akan digunakan dalam penelitian.  Tinjauan pustaka mengacu kepada 

daftar pustaka. 

 

6. Tujuan Penelitian 

Berikan pernyataan singkat mengenai tujuan penelitian.  Penelitian dapat bertujuan 

untuk menjajaki, menguraikan, menerangkan, membuktikan atau menerapkan suatu 

gejala, konsep, atau dugaan, atau membuat suatu prototype. 

 

7. Konstribusi Penelitian 

Uraikan kontribusi penelitian pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

seni, pemecahan masalah pembangunan atau pengembangan kelembagaan. 

 

8. Metode Penelitian 

Uraikan metode yang digunakan dalam penelitian secara rinci.  Uraian dapat meliputi 

variabel dalam penelitian, model yang digunakan, rancangan penelitian, teknik 

pengumpulan dan analisis data, cara penafsiran dan pengumpulan hasil penelitian.  

Untuk penelitian yang menggunakan metode kualitatif, dapat dijelaskan pendekatan 

yang digunakan, proses pengumpulan dan analisis informasi, proses penafsiran dan 

penyimpulan hasil penelitian. 

 

9. Jadwal Pelaksanaan 

Buatlah jadwal kegiatan penelitian, yang meliputi kegiatan persiapan pelaksanaan 

dan penyusunan laporan penelitian dalam bentuk matriks jadwa kegiatan.  Matriks 

ini memberikan rincian kegiatan dan menjadwalkan pelaksanaan kegiatan tersebut. 

Jadwal pelaksanaan mengacu pada metode penelitian. 

 

10. Personalia Penelitian 

a. Ketua Peneliti  : 

1) Nama lengkap  : 

2) Golongan/ Pangkat : 

3) NIP : 

4) Jabatan Fungsional : 

5) Perguruan Tinggi : 

6) Bidang Keahlian : 

7) Waktu untuk penelitian ini :         jam / minggu 

b. Anggota Peneliti  : 

c. Tenaga Teknisi / Laboran : 

d. Pekerja Lapangan / Pencacah : 

e. Tenaga Administrasi : 

 

11. Perkiraan Biaya Penelitian 

Berikan rincian biaya penelitian.  Rincian biaya mengacu pada kegiatan penelitian 

yang diuraikan dalam metode penelitian.  Rekapitulasi biaya penelitian: 

1. honorarium; 

2. bahan dan peralatan penelitian; 

3. perjalanan; 

4. laporan penelitian; 
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5. seminar; 

6. biaya lain-lain. 
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LAPORAN KEMAJUAN I  

KEGIATAN PENELITIAN PERGURUAN TINGGI 

(Untuk memperoleh biaya penelitian tahap I/ 25 % ) 

 

Kategori  : 

Tahun  : 

PerguruanTinggi  : 

Jurusan : 

Nama Peneliti : 

 

 

Keterangan Umum 

 

1. Judul : 

 

2. Dibiayai melalui proyek : 

- Nomor : 

- Tanggal : 
 

3. Jumlah Biaya Penelitian : Rp.             

 (…………………………………………………………………………………………………….) 

 

4. Jangka Waktu Penelitian : … bulan, mulai dari … sampai … 

 

5. Personalia Penelitian : 

 

No Nama Asal PT/ Lembaga Tugas Penelitian Tugas 

    

    

 

6. Lokasi Penelitian      : 

  

Lokasi/ Laboratorium Alamat Pemilik/ Pengelola 

   

   

 

7. Uraian, persiapan yang telah dilakukan termasuk (mempersiapkan bahan, desain, dan instrumen 
penelitian) sampai saat laporan kemajuan pertama diajukan. 

8. Uraian rencana dan jadwal kerja selanjutnya 

 

 

 ……………………………………………… 

Mengetahui 
Ketua STT-Garut  Ketua Peneliti 

 

 

………………………….… ……………………………………………… 

NIDN.  NIDN. 
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LAPORAN KEMAJUAN II 

KEGIATAN PENELITIAN PERGURUAN TINGGI 

(Untuk memperoleh biaya penelitian tahap II/ 60 %) 

 

Kategori  : 

Tahun  : 

PerguruanTinggi  : 

Jurusan : 

Nama Peneliti : 

 

 

Keterangan Umum 

 

1. Judul : 
 

2. Jangka Waktu, mulai tanggal : ………………… s.d. ……………….. 

 

Keterangan Khusus 

1. Uraian tahap proses pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan hingga pelaporan kemajuan  

(pengumpulan data kasar analisis data): 

2. Sebutkan Pemantauan yang telah dilakukan terhadap penelitian Saudara: 

3. Hambatan yang ditemukan dan cara penanggulangannya: 

4. Rencana dan jadwal selanjutnya: 

 

 

 ……………………………………………… 

Mengetahui 
Ketua STT-Garut  Ketua Peneliti 

 
 

………………………….… ……………………………………………… 

NIDN.  NIDN. 
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9.2 Penelitian Mahasiswa 

 

9.2.1 Maksud dan Tujuan 

 

1. Maksud ditetapkannya pedoman penelitian ini adalah agar penelitian dapat 

dilaksanakan secara teratur, tertib, berhasil guna dan berdaya guna. 

2. Tujuan ditetapkannya pedoman penelitian ini adalah agar mahasiswa memiliki 

pegangan di dalam pelaksanaan kegiatan penelitian. 

 

 

9.2.2 Macam-macam Penelitian 

 

1. Dilihat dari sumber pembiayaannya, ada dua jenis penelitian, yaitu penelitian 

swadaya dan penelitian dengan biaya pemerintah, biaya lembaga, dan biaya atas 

kerjasama dengan instansi lain. 

2. Dilihat dari tujuan atau sasarannya dibedakan antara penelitian dasar dan penelitian 

terapan. 

3. Dilihat dari penelitinya dibedakan antara peneliti dosen dan peneliti mahasiswa, 

peneliti dosen dapat melibatkan mahasiswa sedangkan peneliti mahasiswa harus 

dibimbing dosen. 

 

 

9.2.3 Bidang Penelitian 

 

Bidang penelitian meliputi bidang keilmuan yang relevan dengan keperluannya. 

 

 

9.2.4 Kategori Penelitian 

 

Kategori penelitian meliputi: 

1. Penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 

2. Penelitian untuk menunjang pembangunan; 

3. Penelitian untuk mengembangkan fungsi kelembagaan perguruan tinggi. 

 

 

9.2.5 Prosedur Usul Penelitian 

 

Pengajuan usul penelitain dilakukan sebagai berikut: 

1. Calon peneliti mengajukan usul penelitian yang telah disetujui oleh Ketua Program 

Studi kepada Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Garut melalui Ketua Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat rangkap dua; 

2. Usul penelitian dibuat dengan menggunakan format usulan penelitian seperti 

terlampir pada Pedoman ini; 

3. Usul penelitian diperiksa oleh Tim Penilai; 

4. Dengan rekomendasi dari Tim Penilai, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

pada Masyarakat menandatangani usul penelitian untuk diajukan kepada Ketua 

Sekolah Tinggi Teknologi Garut melalui Wakil Ketua I; 
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5. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Garut memberikan keputusan penunjukkan ketua 

dan anggota penelitian; 

6. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat menyampaikan 

Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Garut seperti tersebut pada butir 5 

kepada peneliti. 

 

 

9.2.6 Tim Penilai 

 

1. Tim Penilai diangkat oleh Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Garut atas usul Ketua 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat melalui Wakil Ketua I; 

2. Anggota tim penilai adalah ahli yang sesuai dengan bidang keahlian yang akan 

diperiksa dan diajukan oleh Ketua Program Studi. 

 

 

9.2.7 Pencairan Dana Penelitian 

 

1. Pencairan dana penelitian dilakukan oleh Wakil Ketua II atas usul peneliti; 

2. Pencairan dilakukan dalam tiga tahap, yaitu tahap I sebesar 25 %, tahap II sebesar 60 

%, dan tahap sebesar III sebesar 15%; 

3. Usul pencairan tahap I dilampiri Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi 

Garut; 

4. Usul pencairan tahap II dilampiri laporan kemajuan persiapan penelitian sampai 

dengan instrumen pengumpulan data; 

5. Usul pencairan tahap III dilampiri laporan kemajuan yang berupa draft laporan 

penelitian; 

6. Pencairan dana penelitian yang bersumber dari pemerintah dan / atau kerjasama 

dengan instansi lain dilakukan sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak. 

 

 

9.2.8 Sumber Biaya Penelitian 

 

Sumber biaya penelitian adalah: 

1. Sekolah Tinggi Teknologi Garut; 

2. Pemerintah; 

3. Kerjasama dengan instansi/ lembaga lain baik dalam maupun luar negeri; 

4. Pribadi.  

 

 

9.2.9 Penyaluran Dana Penelitian dari Luar 

 

1. Penyaluran dana penelitian yang berasal dari luar dilakukan melalui Sekolah Tinggi 

Teknologi Garut; 

2. Penggunaan dan pertanggung jawaban dari penelitian dari luar dikendalikan dan 

diawasi oleh Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Garut. 

 

9.2.10 Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Penelitian 
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1. Koordinasi dan pemantauan pelaksanaan penelitian dilakukan oleh Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat; 

2. Hasil koordinasi dan pemantauan pelaksanaan penelitian dilaporkan kepada Ketua 

Sekolah Tinggi Teknologi Garut melalui Wakil Ketua I. 

 

 

9.2.11 Pelaporan Hasil Penelitian 

 

1. Laporan hasil penelitian diterbitkan setelah diseminarkan di tingkat Program Studi 

dan / atau di tingkat Sekolah Tinggi Teknologi Garut; 

2. Laporan hasil penelitian ditandatangani oleh Ketua Program Studi dan Ketua 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat; 

3. Laporan hasil penelitian dicetak rangkap empat atau dalam bentuk softcopy, 

diserahkan  masing-masing satu eksemplar untuk Program Studi, Lembaga Penelitian 

dan Pengabdian pada Masyarakat, Perpustakaan dan Peneliti. 

 

 

9.2.12 Usulan Penelitian Mahasiswa 

 

1. Judul Penelitian 

Judul Penelitian hendaklah singkat dan spesifik, tetapi cukup jelas untuk memberikan 

gambaran mengenai penelitian yang diusulkan. 

 

2. Bidang Ilmu 

Tuliskan bidang konsorsium apa penelitian yang akan dilaksanakan. 

 

3. Pendahuluan 

Penelitian dilakukan untuk menjawab keingintahuan peneliti untuk mengungkapkan 

suatu gejala / konsep / dugaan atau menerapkannya untuk suatu tujuan.  Kemukakan 

hal-hal yang mendorong atau argumentasi pentingnya dilakukannya penelitian.  

Uraikan proses dalam mengidentifikasikan masalah penelitian. 

 

4. Perumusan Masalah 

Rumuskan masalah dengan jelas yang ingin diteliti.  Uraikan pendekatan dan konsep 

untuk menjawab masalah yang diteliti, hipotesis yang akan diuji atau dugaan yang 

akan dibuktikan.  Dalam perumusan masalah dapat dijelaskan definisi, asumsi dan 

lingkup yang menjadi batasan penelitian.  Uraian perumusan masalah tidak perlu 

dalam bentuk pertanyaan. 

 

5. Tinjauan Pustaka 

Usahakan pustaka terbaru, relevan, dan asli, misalkan jurnal ilmiah.  Uraikan dengan 

jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan 

dilakukan.  Tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan dan bahan penelitian lain 

yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk melakukan penelitian yang 

diusulkan.  Uraian dalam tinjauan pustaka dibawa untuk menyusun kerangka atau 
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konsep yang akan digunakan dalam penelitian.  Tinjauan pustaka mengacu kepada 

daftar pustaka. 

 

6. Tujuan Penelitian 

Berikan pernyataan singkat mengenai tujuan penelitian.  Penelitian dapat bertujuan 

untuk menjajaki, menguraikan, menerangkan, membuktikan atau menerapkan suatu 

gejala, konsep, atau dugaan, atau membuat suatu prototype. 

 

7. Konstribusi Penelitian 

Uraikan kontribusi penelitian pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

seni, pemecahan masalah pembangunan atau pengembangan kelembagaan. 

 

8. Personalia Penelitian 

Uraikan metode yang digunakan dalam penelitian secara rinci.  Uraian dapat meliputi 

variabel dalam penelitian, model yang digunakan, rancangan penelitian, teknik 

pengumpulan dan analisis data, cara penafsiran dan pengumpulan hasil penelitian.  

Untuk penelitian yang menggunakan metode kualitatif, dapat dijelaskan pendekatan 

yang digunakan, proses pengumpulan dan analisis informasi, proses penafsiran dan 

penyimpulan hasil penelitian. 

 

9. Jadwal Pelaksanaan 

Buatlah jadwal kegiatan penelitian, yang meliputi kegiatan persiapan pelaksanaan 

dan penyusunan laporan penelitian dalam bentuk matriks jadwa kegiatan.  Matriks 

ini memberikan rincian kegiatan dan menjadwalkan pelaksanaan kegiatan tersebut. 

Jadwal pelaksanaan mengacu pada metode penelitian. 

 

10. Personalia Penelitian 

a. Ketua Peneliti  : 

1) Nama lengkap  : 

2) NIM : 

3) Perguruan Tinggi : 

4) Bidang Keahlian : 

5) Waktu untuk penelitian ini :        jam / minggu 

b. Anggota Peneliti  : 

c. Tenaga Teknisi / Laboran : 

d. Pekerja Lapangan / Pencacah : 

e. Tenaga Administrasi : 

 

11. Perkiraan Biaya Penelitian 

Berikan rincian biaya penelitian.  Rincian biaya mengacu pada kegiatan penelitian 

yang diuraikan dalam metode penelitian.   Rekapitulasi biaya penelitian: 

a. honorarium; 

b. bahan dan peralatan penelitian; 

c. perjalanan; 

d. laporan penelitian; 

e. seminar; 

f. biaya lain-lain. 
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LAPORAN KEMAJUAN I  

KEGIATAN PENELITIAN PERGURUAN TINGGI 

(Untuk memperoleh biaya penelitian tahap I/ 25 % ) 

 

Kategori  : 

Tahun  : 

PerguruanTinggi  : 

Jurusan : 

Nama Peneliti : 

 

 

Keterangan Umum 

 

1. Judul : 

 

2. Dibiayai melalui proyek : 

- Nomor : 

- Tanggal : 
 

3. Jumlah Biaya Penelitian : Rp.             

 (…………………………………………………………………………………………………….) 

 

4. Jangka Waktu Penelitian : … bulan, mulai dari … sampai … 

 

5. Personalia Penelitian : 

 

No Nama Asal PT/ Lembaga Tugas Penelitian Tugas 

    

    

 

6. Lokasi Penelitian      : 

  

Lokasi/ Laboratorium Alamat Pemilik/ Pengelola 

   

   

 

7. Uraian, persiapan yang telah dilakukan termasuk (mempersiapkan bahan, desain, dan instrumen 
penelitian) sampai saat laporan kemajuan pertama diajukan. 

8. Uraian rencana dan jadwal kerja selanjutnya 

 

 

 ……………………………………………… 

Mengetahui 
Ketua STT-Garut  Ketua Peneliti 

 

 

………………………….… ……………………………………………… 

NIDN.  NIM. 
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LAPORAN KEMAJUAN II 

KEGIATAN PENELITIAN PERGURUAN TINGGI 

(Untuk memperoleh biaya penelitian tahap II/ 60 %) 

 

Kategori  : 

Tahun  : 

PerguruanTinggi  : 

Jurusan : 

Nama Peneliti : 

 

 

Keterangan Umum 

 

1. Judul : 
 

2. Jangka Waktu, mulai tanggal : ………………… s.d. ……………….. 

 

Keterangan Khusus 

1. Uraian tahap proses pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan hingga pelaporan kemajuan  

(pengumpulan data kasar analisis data): 

2. Sebutkan Pemantauan yang telah dilakukan terhadap penelitian Saudara: 

3. Hambatan yang ditemukan dan cara penanggulangannya: 

4. Rencana dan jadwal selanjutnya: 

 

 

 ……………………………………………… 

Mengetahui 
Ketua STT-Garut  Ketua Peneliti 

 
 

………………………….… ……………………………………………… 

NIDN.  NIM. 
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Bab 10 

Kerja Praktek  

 
 
  

Melihat perkembangan era pertumbuhan pengetahuan yang demikian pesat 

perkembangannya serta sejalan dengan program departemen pendidikan nasional yang 

dikenal dengan keterkaitan dan kesepadanan (link and match), maka menjadi tekad 

seluruh civitas akademika STT-Garut untuk terus mengembangkan dan meningkatkan 

mutu pendidikan agar mampu mengimbangi laju perubahan ilmu pengetahuan dan 

teknologi (iptek) di masa mendatang. 

 

Dalam pelaksanaan sistem pendidikan di STT-Garut, para mahasiswa tidak hanya 

dituntut untuk memiliki ilmu pengetahuan di bidang teknologi dan informasi semata, 

namun lebih penting lagi para mahasiswa yang telah selesai mengikuti pendidikan, juga 

akan memiliki keterampilan serta kemampuan untuk menerapkan ilmu yang dimilikinya, 

diterapkan dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan. Oleh karena itu, STT-Garut 

melaksanakan program Praktek Kerja Lapangan bagi mahasiswa. 

 

Melalui program ini, setiap mahasiswa berkesempatan untuk dapat memahami serta 

mengahayati pekerjaan sesungguhnya di lapangan. Di kampus pada umumnya mereka 

hanya menerima penjelasan dari dosen, sedangkan di lapangan dituntut untuk mengolah, 

menganalisa, bahkan memutuskan sendiri tentang apa yang akan dilakukannya. 

Perpaduan antara teori dan praktek inilah, yang akan memacu jiwa dan mental setiap 

mahasiswa yang senantiasa siap menghadapi kondisi lapangan yang terus akan berubah. 

 

 

10.1 Pengertian 

 

Kerja Praktek bagi mahasiswa STT-Garut merupakan suatu kewajiban yang harus 

ditempuh dalam mengikuti suatu program pendidikan.  Kegiatan ini merupakan suatu 

latihan yang dirancang secara cermat untuk menciptakan suatu pengalaman kerja tertentu 

bagi mahasiswa yang dilakukan dalam suasana belajar. 

 

Dengan melaksanakan Kerja Praktek, mahasiswa dilatih untuk mengenal dan menghayati 

ruang lingkup pekerjaan di lapangan, belajar mengadaptasi diri dengan lingkungan guna 

melengkapi proses belajar yang didapat di bangku kuliah. 
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10.2 Tujuan 

 

1. Umum 

Kerja Praktek merupakan kegiatan yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa.  

Tujuan dilaksanakannya Kerja Praktek tersebut adalah: 

a. Untuk memberikan praktek kerja secara langsung serta menggali berbagai 

masalah / pekerjaan yang timbul di lapangan; 

b. Untuk meningkatkan keterampilan dan wawasan, baik secara teknis maupun 

hubungan kemanusiaan; 

c. Untuk membentuk perilaku positif bagi para mahasiswa peserta Kerja Praktek 

melalui penyesuaian diri dengan lingkungan kerja tempat Kerja Praktek; 

d. Untuk memupuk rasa kebersamaan tim secara baik, terutama dalam 

mensukseksan suatu program kerja; 

e. Untuk mengukur kemampuan masing-masing peserta, setelah yang 

bersangkutan berhadapan dengan berbagai masalah di lapangan. 

 

Dengan berbekal pengalaman latihan kerja di lapangan diharapkan para mahasiswa 

dapat mengetahui masalah-masalah dari tingkat dasar dengan tingkat yang lebih 

tinggi yang ada di lapangan serta dapat merasakan bagaimana berinteraksi nyata 

dengan sesama karyawan dalam pekerjaan. 

 

2. Khusus 

Program Kerja Praktek bagi mahasiswa STT-Garut, merupakan suatu kewajiban 

yang harus dijalani oleh setiap mahasiswa sehingga untuk Kerja Praktek ini 

dimasukkan sebagai satu mata kuliah wajib dengan bobot 2 (dua) SKS. 

 

Untuk mengikuti Kerja Praktek tersebut, mahasiswa harus memenuhi syarat-syarat 

tertentu di mana yang paling utama mahasiswa harus telah mendaftarkan diri untuk 

mengikuti program tersebut. 

 

Dalam pelaksanaannya, STT-Garut akan menugaskan satu atau dua orang 

pembimbing lapangan yang bertugas membimbing, menilai atas hasil laporan dan 

presentasi.  Tujuan khusus yang diharapkan dari Kerja Praktek antara lain: 

a. Agar mahasiswa mempunyai pengalaman praktek sesuai dengan program 

studinya; 

b. Mahasiswa mempunyai gambaran nyata mengenai lingkungan kerjanya, mulai 

dari tingkat bawah sampai dengan tingkat yang lebih tinggi; 

c. Mahasiswa dapat mengisi masa liburan antar semester dengan sesuatu yang 

berguna dan menunjang keahliannya; 

d. Kehadiran mahasiswa peserta Kerja Praktek, diharapkan dapat memberikan 

manfaat dan wawasan baru bagi dirinya serta tempat Kerja Praktek. 
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10.3 Manfaat 

 

Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan Kerja Praktek antara lain: 

1. Bagi STT-Garut 

a. Untuk membantu memberikan pembekalan pengetahuan dan keterampilan 

kepada setiap mahasiswa tentang kondisi yang terdapat di lapangan secara nyata. 

b. Dapat lebih membuka wawasan bagi para mahasiswa untuk medapatkan 

pengetahuan melalui praktek kerja di lapangan 

c. Sebagai pewujudan program keterkaitan dan kesepadanan antar dunia 

pendidikan dan dunia industri. 

2. Bagi institusi menerima mahasiswa Kerja Praktek: 

a. Dapat saling tukar menukar informasi di bidang teknologi antara lembaga 

sebagai pengguna teknologi dengan perkembangan pengetahuan yang terjadi di 

lembaga Perguruan Tinggi. 

b. Sebagai upaya alih generasi di bidang teknologi telekomunikasi. 

c. Peserta Kerja Praktek dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pekerjaan-

pekerjaan rutin maupun proyek. 

d. Menilai kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa peserta Kerja Praktek. 

 

 

10.4 Ruang Lingkup 

 

Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di 

lingkungan istitusi yang memiliki kegiatan yang relevan dengan pendidikan/ program 

studi yang diempuh oleh mahasiswa. Dalam pelaksanaannya setiap mahasiswa dituntut 

harus dapat memberikan manfaat bagi tempat kerjanya. Ini berarti bahwa setiap 

pengiriman mahasiswa untuk Praktek Kerja Lapangan di suatu instansi disesuaikan 

dengan kebutuhan yang ada pada masing-masing kantor atau proyek. 

 

 

10.5 Persyaratan 

 

Mahasiswa yang berhak mengajukan Praktek Kerja lapangan adalah sebagai berikut: 

1. Persyaratan Akademik 

Mahasiswa berhak mengajukan praktek kerja lapangan kepada wali melalui 

perwalian dengan syarat: 

a. Telah meraih minimal kredit 100 SKS atau lebih  termasuk kerja praktek dan 

praktikum. 

b. Lulus mata kuliah praktikum semester 1-6 untuk S1. 

2. Persyaratan Administrasi 

Mahasiswa berhak mulai mengajukan kerja praktek lapangan setelah menyelesaikan 

persyaratan administrasi keuangan tahun akademik yang bersangkutan sesuai dengan 

ketentuan kebijakan STT-Garut. 
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10.6 Tata Tertib 

 

Mengingat program Kerja Praktek bagi mahasiswa STT-Garut, merupakan suatu syarat 

yang harus ditempuh dalam kegiatan kurikuler, maka setiap peserta diwajibkan untuk 

mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan baik oleh pihak STT-Garut maupun oleh 

institusi tempat pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan. Penilaian yang diberikan bagi 

peserta Praktek Kerja Lapangan tidak hanya menyangkut materi bidang pekerjaan 

semata, namun juga aktivitas lain termasuk perilaku masing-masing peserta. Apabila 

peserta tidak mentaati peraturan, tidak menutup kemungkinan dapat mengakibatkan tidak 

lulus atau harus mengulang. Berkaitan dengan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan 

tersebut, setiap peserta diwajibkan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Setiap peserta wajib melaksanakan kerja praktek selama 2 (dua) bulan bagi lolasi 

kerja prakek dalam kota atau 1 (satu) bulan bagi lolasi kerja prakek luar kota. 

2. Setiap peserta diwajibkan untuk hadir setiap hari dengan jadwal kerja yang telah 

ditetapkan oleh kantor (tempat tugas) yang bersangkutan, termasuk waktu istirahat, 

serta mentaati peraturan yang berlaku. 

3. Setiap peserta diwajibkan untuk melaksanakan tugas dengan baik, disiplin, 

bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada pembimbing lapangan dan 

pembimbing akademik. 

4. Setiap peserta tidak diperkenankan untuk menggunakan fasilitas-fasilitas telepon, 

faksimili, komputer, dan lain sebagainya untuk kepentingan pribadi tanpa izin. 

5. Apabila terjadi sesuatu yang mengakibatkan tidak dapat mengikuti kegiatan (sakit, 

urusan keluarga yang tidak dapat ditinggalkan), maka yang bersangkutan diwajibkan 

untuk melapor dan meminta izin kepada pembimbing lapangan/ pembimbing 

akademik. 

6. Selama Praktek Kerja Lapangan, setiap peserta diwajibkan untuk memakai baju yang 

sopan dan tanda pengenal peserta Praktek Kerja Lapangan yang telah ditetapkan oleh 

STT-Garut 

7. Seluruh peserta diwajibkan untuk memelihara kekompakan, kerukunan, serta tetap 

menjaga nama baik STT-Garut, serta kantor tempat Praktek Kerja Lapangan 

dilaksanakan. 

8. Setiap peserta wajib mengikuti semua kegiatan yang ditugaskan oleh pembimbing, 

seperti upacara, apel pagi, senam kesegaran jasmani, dan sebagainya. 

9. Setiap peserta wajib mengganti segala kerusakan/ kerugian yang diakibatkan oleh 

kesalahan/ kelalaian yang bersangkutan. 

 

 

10.7 Pembimbing Kerja Praktek 

 

Praktek Kerja Lapangan merupakan suatu upaya pelatihan di lapangan, maka dalam 

pelaksanaannya sangat diperlukan adanya bimbingan baik dari dosen maupun dari para 

petugas tempat praktek kerja dilaksanakan. Dengan demikian, dalam setiap Praktek Kerja 

Lapangan didampingi oleh pembimbing. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan yang 

dilakukannya dapat mencapai sasaran.  

 

Mengingat pembimbing dapat melihat secara langsung daya penghayatan mahasiswa 

terhadap ilmu pengetahuan yang telah diterimanya atau apabila mahasiwa menemukan 

STT-G
ar

ut



Pedoman Akademik STT-Garut    -   80 

 

kesulitan di lapangan dapat segera pula dicari/ diberikan jalan keluarnya, sehingga hal ini 

dapat menghilangkan kendala bagi peserta kerja lapangan. Pembimbing terdiri dari: 

1. Pembimbing akademik, yaitu dosen dari STT-Garut yang secara langsung 

bertanggung jawab atas mahasiswanya di lokasi-lokasi Praktek Kerja Lapangan. 

Bagi dosen yang ditugaskan untuk membimbing lebih dari satu lokasi, maka yang 

bersangkutan bertanggung jawab penuh terhadap tugas yang diberikan peserta 

Praktek Kerja Lapangan di semua lokasi dan memberikan penilaian akhir terhadap 

peserta Praktek Kerja Lapangan bersama-sama dengan pembimbing lapangan. 

2. Pembimbing lapangan, yaitu pejabat setempat (manajer, supervisor, dan lain-lain) 

yang mendapat tugas dari pejabat yang berwenang untuk memberikan bimbingan, 

memonitor kegiatan peserta Praktek Kerja Lapangan, bahkan yang lebih penting lagi 

dapat memberikan petunjuk baik secara teknis, maupun non teknis dalam setiap 

pekerjaan. Pembimbing lapangan setiap hari akan memberikan tugas dan menerima 

laporan dari mahasiswa atas pelaksanaan tugas-tugasnya serta memeriksa dan 

memberikan penilaian terhadap laporan kegiatan harian tentang pelaksanaan tugas 

mahasiswa. Pembimbing lapangan memberi penilaian atas disiplin, sikap, hubungan 

sosial, dan pelaksanaan tugas, serta bersama-sama memberikan penilaian akhir 

kepada peserta Praktek Kerja Lapangan bersama-sama dengan pembimbing 

akademik. 

 

 

10.8 Pedoman Pembuatan Laporan Mahasiswa 

 

1. Laporan harian kegiatan Praktek Kerja Lapangan 

Setelah mahasiswa peserta melaksanakan kegiatan, tugas praktek kerja yang 

diberikan oleh pembimbing lapangan atau petugas yang berwenang di lokasi praktek 

kerja masing-masing. Mereka masing-masing diwajibkan membuat laporan harian 

pada buku praktek kerja yang nantinya akan diperiksa dan dinilai oleh pembimbing 

lapangan setiap akhir minggu. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh mahasiswa 

dalam pembuatan laporan adalah sebagai berikut: 

a. Laporan dibuat di lembar laporan kegiatan pada form praktek kerja lapangan 

masing-masing perhari; 

b. Pemeriksaan laporan kegiatan dilakukan setiap hari atau mengikuti waktu wajib 

lapor yang dibuat oleh pembimbing lapangan; 

c. Setelah lembar penilaian diisi oleh pembimbing lapangan, Form tersebut dibawa 

kembali oleh mahasiswa peserta praktek kerja untuk dijadikan evaluasi kegiatan 

selanjutnya.  
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Contoh Format kegiatan mahasiswa: 

 

 

AGENDA HARIAN KEGIATAN 

KERJA PRAKTEK 

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI GARUT 

TAHUN AKADEMIK: 2016/ 2017 

 

 

PERUSAHAAN/ INSTANSI LOKASI PKL:  

 

No. Hari/ Tanggal Kegiatan 
Paraf Pemb. 

Lapangan 

1    

2    

3    

4    

5    

…    

 

 

2. Laporan Akhir Kegiatan Praktek Kerja Lapangan 

Setiap mahasiswa peserta Praktek Kerja Lapangan diwajibkan membuat laporan 

pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan yang nanti akan dinilai oleh pembimbing 

akademis dan diberikan nilai akhir bersama-sama dengan pembimbing lapangan. 

Materi laporan diutamakan yang dianggap penting. Tidak harus seluruh kegiatan, 

akan tetapi dapat mencakup format laporan yang meliputi Pendahuluan, Landasan 

Teori, Isi Masalah, sampai dengan Kesimpulan dan Saran.  

 

 

10.9 Pedoman Penilaian Bagi Pembimbing Lapangan 

 

Seluruh aktivitas peserta praktek kerja lapangan dimonitor dan dibimbing oleh 

pembimbing lapangan masing-masing dan diberikan penilaian setiap akhir minggu, 

lembar penilaian pembimbing lapangan terdapat pada buku praktek kerja yang dibawa 

oleh setiap peserta Praktek Kerja Lapangan. Untuk bahan penilaian pembimbing 

lapangan, di samping melihat dari hasil laporan mereka setiap hari yang tertera dalam 

lembar laporan kegiatan, juga pembimbing lapangan mempertimbangkan hasil 

pengamatan secara khusus yang meliputi: 

1. Penilaian disiplin: meliputi absensi, tepat waktu kerja dan sebagainya. 

2. Penilaian sikap, hubungan sosial, pelaksanaan tugas didapat dari informasi yang 

diperoleh pembimbing lapangan secara langsung atau dari rekan kerja mahasiswa 

yang bersangkutan atau sumber lain yang relevan. 

3. Penilaian sikap meliputi kepedulian terhadap perintah atasan, kepedulian terhadap 

tugas yang diberikan, dan lain-lain. 
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4. Penilaian hubungan sosial diperoleh dari rekan kerja mahasiswa yang mana 

penilaiannya meliputi kerja sama diantara peserta Praktek Kerja Lapangan, 

kemampuan berinteraksi dengan pegawai tempat praktek kerja, dengan lingkungan, 

dan lain-lain. 

5. Penilaian pelaksanaan tugas, meliputi ketaatan terhadap perintah/ tugas, kemampuan 

dalam menyelesaikan target pekerjaan, mutu pekerjaan yang diselesaikan mahasiswa 

baik secara kuantitatif maupun kualitatif. 

6. Setelah pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan berakhir, lembar penilaian dalam buku 

praktek kerja diisi bersama-sama pembimbing akademik untuk diserahkan ke STT-

Garut. 

 

Contoh lembar penilaian pembimbing lapangan: 

 

 

 

KRITERIA PENILAIAN  

KERJA PRAKTEK 

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI GARUT 

 

NAMA MAHASISWA  : 

NPM     :  

Program Studi    :  

 

No KRITERIA 
NILAI (1-

10) 

1. DISIPLIN  

 a. Tepat waktu dan tidak terlambat   

 b. Memahami jam kerja perusahaan.  

 c. Mematuhi peraturan yang berlaku di perusahaan  

2. KERJASAMA  

 a. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan team work.  

 b. Tidak mementingkan diri sendiri  

 c. Selalu mengadakan konsultasi  

3.  INISIATIF  

 
a. Mempunyai sikap alternatif dalam melaksanakan atau 

memecahkan suatu persoalan. 
 

 b. Kreatif dalam bekerja.  

 c. Cepat dan tanggap dalam atau memutuskan suatu persoalan.  

4. KERAJINAN  

 a. Tidak pernah bolos  

 b. Pekerjaan atau tugas tidak pernah dilalaikan atau ditinggalkan.  

 c. Rajin dalam segala hal  

5.  TANGGUNG JAWAB  

 
a. Tugas atau pekerjaan yang diberikan dilaksanakan dengan 

sepenuh hati. 
 

 b. Pekerjaan dapat diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku  

 c. Tidak melimpahkan pekerjaan kepada orang lain  
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6.  SIKAP  

 a. Hormat dan patuh  

 b. Tidak sombong  

 c. Memberikan argumentasi dengan baik  

7. PRESTASI  

 a. Hasil kerja memuaskan  

 b. Pekerjaan yang diberikan dikuasai sepenuhnya  

 
c. Semua paket keahlian dapat dilaksanakan atau dikerjakan dengan 

baik. 
 

 TOTAL RATA-RATA KESELURUHAN  

 

………………………………. 

20…… 

Pembimbing Lapangan 

 

________________________ 

NIK/ NIP:……………….. 

 

 

 

10.10 Pedoman Penilaian Bagi Pembimbing Akademik 

 

Untuk penilaian laporan Praktek Kerja Lapangan dan penilaian akhir masing-masing 

peserta Praktek Kerja Lapangan, dilakukan oleh pembimbing akademik beserta 

pembimbing lapangan. Laporan Praktek Kerja Lapangan harus diserahkan kepada 

pembimbing akademik 1 (satu) hari sebelum penutupan Praktek Kerja Lapangan di lokasi 

masing-masing Praktek Kerja Lapangan. 

 

Penilaian laporan Praktek Kerja Lapangan berdasarkan pada: 

1. Tata tulis laporan 

2. Isi laporan 

3. Penyajian laporan 

 

Misal: 

1. Nilai tata tulis laporan = 80 

2. Nilai isi laporan = 70 

3. Nilai penyajian laporan = 78 

                                               
 Nilai rata-rata = 76 

 

4. Nilai presentasi = 70 

 

Maka nilai laporan dan presentasi = (76+70)/ 2 = 73 

 

Nilai presentasi masing-masing peserta diperoleh dari hasil presentasi perwakilan 

kelompok Praktek Kerja Lapangan pada akhir pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan. 
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10.11 Nilai Akhir 

 

Nilai akhir merupakan nilai rekapitulasi dari pembimbing lapangan dengan pembimbing 

akademik. Hasil rekapitulasi nilai pembimbing lapangan dan pembimbing akademik 

merupakan nilai akhir diberikan oleh pembimbing akademik yang diperoleh dari hasil 

konversi nilai mentah, dengan tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 10.1 

Format Penilaian Kerja Praktek 

No NAMA NPM 

Nilai Praktek 

Lapangan 

Nilai 

Laporan 

Nilai 

akhir 
Ket. 

(A) (B) 




 

2

BA  

1.       

2.       

3.       

Garut, ……………………… 

Dosen Pembimbing, 

 

_____________________ 

 

KETERANGAN: 

80-100 = A 

60-80   = B 

40-60   = C 

20-40   = D 

  0-20   = E 
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Bab 11 

Skripsi  

 
 

Pedoman ini ini lebih menekankan pada aspek persyaratan, prosedur dan 

penyelenggaraan sidang skripsi, sedangkan pedoman penulisannya akan dibuat secara 

terpisah, dengan mempertimbangkan kekhasan dari Program Studi dengan tetap mengacu 

pada ketentuan STT-Garut untuk ketentuan-ketentuan yang bersifat umum.  

 

 

11.1 Penyusunan Skripsi 

 

Mahasiswa yang berhak mengajukan skripsi telah memenuhi syarat sebagai berikut: 

 

1. Persyaratan Akademik 

Mahasiswa berhak mengajukan penyusunan skripsi kepada wali melalui perwalian 

setelah minimal meraih kredit 130 SKS termasuk kerja praktek dan praktikum. 

 

2. Persyaratan Administrasi 

Mahasiswa berhak mulai mengajukan penyusunan skripsi setelah menyelesaikan 

persyaratan administrasi keuangan tahun akademik yang bersangkutan sesuai dengan 

ketentuan Kebijakan STT-Garut. 

 

 

11.2 Prosedur Penyusunan Skripsi dan Bimbingan 

 

1. Prosedur dan Bimbingan 

Prosedur penyusunan skripsi dan bimbingan seperti tertulis dalam Buku Pedoman 

Penulisan Skripsi. 

 

2. Penguji Sidang 

Penguji sidang minimal terdiri dari 3 orang yang mulai dilaksanakan pada tanggal 

ditetapkannya. Yang terdiri dari: 

a. Pimpinan Sidang 

b. Ketua sidang adalah Pimpinan Program Studi / Pembimbing Utama, 

pembagiannya secara seimbang. Penentuan pimpinan sidang oleh pimpinan 

Program Studi terutama jika ada hal yang perlu mendapat perhatian Program 

Studi dalam melaksanakan sidang. 

c. Anggota Sidang, yaitu: 

1) Asisten Pembimbing 

2) Dosen Senior yaitu yang memenuhi persyaratan Pembimbing utama 

 

 

STT-G
ar

ut



Pedoman Akademik STT-Garut    -   86 

 

11.3 Penilaian Skripsi 

 

Penilaian skripsi terdiri dari 2 bagian, yaitu berdasarkan nilai Laporan dan Sidang. 

 

1. Nilai Laporan 

Diberikan oleh tim Pembimbing dalam bentuk angka 1 s.d. 100 dan predikat dengan 

huruf.   Nilai dan predikat laporan adalah sebagai berikut: 

a. 56 < C ≤ 69 

b. 69 < B ≤78 

c. 78 > A 

 

2. Nilai Sidang 

Nilai sidang diberikan oleh penguji sidang yang terdiri dari 3 orang yang mulai 

dilaksanakan pada tanggal ditetapkannya, yang terdiri dari: 

a. Pimpinan Sidang; 

b. Pimpinan sidang adalah Ketua Program Studi/ Pembimbing Utama. Penentuan 

pimpinan sidang oleh Ketua Program Studi terutama jika ada hal yang perlu 

mendapat perhatian Program Studi dalam melaksanakan sidang; 

c. Anggota Sidang, yaitu: 

1) Pembimbing II dan atau; 

2) Dosen Penguji yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  

 

Nilai sidang adalah rata-rata nilai yang diberikan Penguji Sidang. Nilai dinyatakan 

dengan angka dan huruf.  Nilai yang diberikan penguji berkisar 0 s.d. 100.  Hasil 

pengolahan nilai akan menghasilkan evaluasi sidang dengan nilai sebagai berikut: 

a. 56 < C ≤ 69 

b. 69 < B ≤78 

c. 78 > A 

 

Nilai skripsi terdiri dari nilai laporan dan sidang dengan bobot 35% : 65%.  Nilai 

skripsi = 35% laporan + 65% sidang.  Hasil pengolahan nilai akan menghasilkan 

evaluasi sidang dengan nilai lulus sebagai berikut: 

a. 56 < C ≤ 69 

b. 69 < B ≤78 

c. 78 > A 

 

Kelulusan sidang skripsi terdiri dari 2 macam  yaitu Lulus (tanpa syarat) dan Lulus 

Bersyarat. Konsekuensi bagi peserta sidang Lulus Bersyarat adalah harus memenuhi 

seluruh saran perbaikan yang telah ditetapkan oleh pimpinan sidang. 

 

Bagi mahasiswa yang meperoleh nilai sidang 55 dan dibawahnya dinyatakan tidak 

lulus. Konsekuensi bagi mahasiswa yang tidak lulus skripsi adalah: 

a. Sidang ulang; 

b. Bayar sidang 100% untuk sidang mengulang ke 1; 

c. Bayar sidang 50% untuk sidang mengulang ke 2 dan selanjutnya. 
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11.4 Yudisium 

 

Yudisum ditentukan berdasarkan IPK termasuk skripsi dengan predikat sebagai 

sebagaimana disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 11.1 

Yudisium Lulusan 

Yudisium IPK Lama Studi 

Dengan Pujian 3,50 < IPK ≤ 4,00 tepat waktu 

Sangat Memuaskan 3,00 < IPK ≤ 3,49  

Memuaskan 2,76 < IPK ≤ 2,99  

Tidak Berpredikat 2,00 < IPK ≤ 2,76  

 

 

 

11.5 Larangan Plagiat 

 

Plagiat adalah kegiatan pencontekan / pengutipan / penyalinan / penulisan terhadap karya 

ilmiah orang lain, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa menuliskan sumber referensi 

secara jujur (melanggar etika akademik).   Penulisan skripsi dengan melakukan plagiat 

akan mengakibatkan yang bersangkutan diberikan sanksi akademik sampai dengan 

pencabutan gelar kesarjanaan. 

 

 

11.6 Publikasi Ilmiah 

 

Publikasi ilmiah merupakan proses diseminasi hasil dari suatu karya ilmiah.  Hak 

penulisan publikasi ilmiah untuk skripsi merupakan milik dari mahasiswa yang 

bersangkutan dan dosen pembimbingnya.  Penulisan publikasi ilmiah yang menggunakan 

sumber utama dari skripsi/ makalah akhir diwajibkan mencantumkan nama mahasiswa 

penyusun skripsi/ makalah akhir sebagai salah seorang penulisnya. 
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Bab 12 

Karya Ilmiah 

 
 

Pedoman ini ini lebih menekankan pada aspek persyaratan, prosedur dan penyusunan 

karya ilmiah, dengan mempertimbangkan kekhasan dari Program Studi dengan tetap 

mengacu pada ketentuan STT-Garut untuk ketentuan-ketentuan yang bersifat umum.  

 

 

12.1 Pengertian Karya Ilmiah 

 

Penulisan karya ilmiah adalah publikasi gagasan tentang suatu masalah yang dituangkan 

dalam bentuk publikasi ilmiah. Publikasi merupakan kegiatan mendiseminasikan hasil 

penelitian, yang berfungsi sebagai sarana komunikasi antara peneliti dengan masyarakat 

pengguna hasil penelitian atau hasil pemikiran, baik masyarakat ilmiah maupun 

masyarakat umum. Secara fisik, publikasi dapat berbentuk antara lain berupa buku 

monograf, buku referensi, hasil penelitian dan pemikiran yang didiseminasikan secara 

digital, diterbitkan dalam majalah ilmiah nasional atau internasional, atau dipublikasikan 

melalui seminar. 

 

Tabel 12.1 

Jenis Publikasi Ilmiah 

Publikasi Ruang Lingkup 

Skripsi / Makalah 

Akhir 

Tulisan ilmiah dalam bentuk hasil penelitian yang 

disusun untuk memenuhi persyaratan kelulusan 

akademik dari program pendidikan formal 

Monograf Tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi 

pembahasan hanya satu hal dalam dalam satu bidang 

ilmu 

Buku Referensi Tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi 

pembahasannya pada satu bidang ilmu 

Jurnal ilmiah 

Internasional 

Jurnal ilmiah yang terbit di negara lain yang memiliki 

reputasi atau majalah ilmiah nasional yang disamakan 

oleh Ditjen Dikti dengan majalah ilmiah internasional 

Jurnal Ilmiah 

Nasional 

Jurnal ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai Jurnal 

nasional yang terakreditasi oleh Ditjen Dikti 
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Publikasi Ruang Lingkup 

Jurnal Nasional tidak 

terakreditasi 

Jurnal ilmiah yang memenuhi kriteria antara lain: 

bertujuan menampung / mengkomunikasikan hasil-hasil 

penelitian ilmiah dan / atau konsep ilmiah dan disiplin 

ilmu tertentu, diterbitkan oleh Badan Ilmiah / organisasi 

/ PT, mempunyai dewan redaksi yang terdiri dari para 

ahli dalam bidangnya 

Hasil penelitian atau 

hasil pemikiran yang 

dipublikasikan 

melalui seminar 

Disajikan secara tertulis dalam bentuk makalah atau 

dalam bentuk poster 

Publikasikan dalam 

koran / majalah 

umum 

Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang ditulis dalam 

bentuk tulisan ilmiah populer 

 

 

12.2 Sifat Karya Ilmiah 

 

1. Tulisan bersifat ilmiah dipandang dari sudut etika akademis. 

2. Obyektif, berdasarkan kondisi faktual. 

3. Up to date, yang ditulis merupakan perkembangan ilmu paling akhir. 

4. Rasional, berfungsi sebagai wahana penyampaian kritik timbal-balik. 

5. Reserved, tidak overcliming, jujur, lugas dan tidak bermotif pribadi. 

6. Efektif dan efisien, tulisan sebagai alat komunikasi yang berdaya tarik tinggi. 

 

 

12.3 Sistematika Umum 

 

Sistematika yang dituangkan dalam pedoman ini bersifat umum, sistematika penulisan 

karya ilmiah disesuaikan dengan bentuk publikasi ilmiah dan kesesuaiannya dengan 

disiplin ilmu tertentu. Sebagai contoh, dalam pedoman ini disajikan pedoman penulisan 

jurnal ilmiah. 

 

1. Judul  

Singkat tapi jelas (informatif dan sesuai dengan isi karya ilmiah). 

 

2. Penulis 

Nama Penulis, lembaga dan alamat yang dapat dihubungi. 

 

3. Abstrak 

Berisikan Tujuan, Metode, Hasil, dan Signifikasi dan implikasinya.  Ringkasan / 

rangkuman isi naskah, bersifat informatif, berdiri sendiri satu alinea, tanpa tabel, 

rumus, gambar dan acuan pustaka, menarik, mengandung informasi yang 

menimbulkan minat pembaca untuk membaca keseluruhan naskah. Tersusun tidak 

lebih dari 250 kata, dalam Bahasa Indonesia dan Inggris biasanya ditulis setelah 
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naskah tersusun karya tulis ilmiah hasil penelitian memuat ringkasan tentang 

masalah, tujuan dan lingkup penelitian, pemecahan masalah, metode, hasil utama dan 

kesimpulan.  Hasil review memuat scope / lingkup, sumber yang diacu / digunakan, 

metode dan hasil utama serta kesimpulan. 

 

Abstrak artikel hasil penelitian secara ringkas memuat uraian tentang masalah dan 

tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan hasil penelitian. Topik 

yang dibahas diutamakan pada hasil penelitian. 

 

4. Kata Kunci (keyword) 

Di bawah abstrak ditulis paling sedikit tiga-lima kata kunci yang relevan paliatif, 

unsur runutan.  

 

Contoh bukan kata kunci: 

evaluasi, penyerapan dengan isi karya tulis, demikian pula di bawah abstract ditulis 

paling sedikit tiga keywords yang sesuai dengan kata kunci pada abstrak (Bahasa 

Indonesia).  Kata kunci harus benar-benar merupakan kata kunci dari isi makalah 

yang dibahas, berguna untuk pembuatan indeks atau database .  

 

Contoh: 

tuberkulosis, teknesium-99m, nanopartikel, termohidrolik, reaktor TRIGA, terapi, 

penelitian awal, preparasi senyawa, parameter, temperatur, larutan. 

 

5. Pendahuluan 

Berisikan latar belakang masalah; ringkasan tinjauan pustaka yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti, hipotesis dan pendekatan yang digunakan, dan keluaran 

yang diharapkan 

 

Latar belakang, bagian ini biasanya berisi latar belakang penelitian.  Biasanya berisi 

pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa penelitian ini dilakukan, apa fokus dari 

penelitian, apa yang menjadi batasannya.  Survey terhadap karya-karya orang lain 

yang mirip bisa dituliskan pada bagian ini (atau pada bagian teori pendukung).  

 

Pembahasan dimulai dengan uraian mengenai arti pentingnya penelitian ini 

dilakukan, alasan pemilihan judul, serta hasil penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya yang melandasi topik penelitian.  Selanjutnya uraian bagian ini 

diarahkan untuk mencari jawaban atas pertanyaan:  

a. Apakah penelitian yang akan diajukan merupakan penelitian terapan (applied 

research) ? 

b. Jika merupakan penelitian dasar (basic research) bagaimana kaitan antara 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ? 

c. Mengapa penelitian yang sedang dilakukan merupakan replika (pengulangan) 

dari penelitian sebelumnya ? 

d. Merupakan perluasan / pengembangan dari penelitian sebelumnya, sebutkan 

dalam hal apa dan apa perlunya ? 
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Masalah Penelitian, merupakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan yang 

dapat diteliti secara jelas dan diuji melalui mengumpulan dan analisis data.  Batasan 

atau asumsi yang digunakan dalam penelitian dikemukakan di bagian ini.  Rumusan 

masalah harus spesifik dan tidak terlalu umum.  Misalnya: 

a. “motivasi” (terlalu umum), lebih tepat jika menggunakan “motivasi kerja” (lebih 

fokus), atau 

b. “rasio keuangan” (terlalu umum), lebih tepat jika menggunakan “rasio likuiditas 

atau solvabilitas”. 

 

Tujuan dan Manfaat Penelitian, sesuai dengan masalah penelitian yang 

dirumuskan, dijelaskan tujuan yang hendak dicapai dari penelitian.  Kemudian 

diuraikan manfaat atau kontribusi apa yang diberikan oleh hasil penelitian tersebut, 

baik dari aspek teoritis maupun aspek praktisnya.  

 

Sistematika Pembahasan, memuat sitematika yang direncanakan untuk penulisan 

penelitian.   

 

Kerangka teoritis dan Perumusan Hipotesis, terdiri atas: 

a. Kerangka Teoritis, berisi rincian hasil penelitian sebelumnya dan teori-teori 

yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.  Pembahasan bagian ini 

difokuskan pada satu atau lebih teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan 

dengan masalah penelitian.  Kerangka teoritis untuk memecahkan masalah 

penelitian dengan menggambarkan variabel dan hubungan variabel penelitian.  

Selain itu juga kerangka teoritis ditujukan untuk menjadi landasan dalam 

pengembangan model penelitian dan perumusan hipotesis. 

b. Model Penelitian, merupakan gambar yang mengungkapkan hubungan antar 

variabel penelitian.  

c. Perumusan Hipotesis, adalah jawaban sementara terhadap permasalahan yang 

diteliti dan kebenarannya perlu diuji secara empiris. Hipotesis diperlukan untuk 

penelitian korelasional, kausal komparatif, eksperimental dan sebagian 

deskriptif.  Hipotesis yang baik harus memenuhi kriteria berikut ini (Indriantoro 

dan Supomo, 1999):  

1) Berupa pernyataan yang mengarah pada tujuan penelitian; 

2) Berupa pernyataan yang dirumuskan dengan maksud untuk dapat diuji 

secara empiris; 

3) Berupa pernyataan yang dikembangkan berdasarkan teori-teori yang lebih 

kuat dibanding dengan hipotesis rivalnya.  

 

6. Tinjauan Pustaka / Landasan Teori 

Diperlukan terutama bila persoalan yang dibahas didasarkan atas teori tertentu, atau 

penulis hendak mengetengahkan teori yang belum pernah dilaporkan, teori tersebut 

perlu diuraikan secara rinci.  Untuk karya tulis hasil eksperimen dan hasil survei, 

penguraian teori secara rinci akan mampu memperjelas latar belakang penelitian 

yang diungkapkan pada pendahuluan.  Untuk karya tulis hasil tinjauan pustaka dan 

bahasan teoritis, pengungkapan teori akan dapat mempermudah uraian yang akan 

disampaikan pada pembahasan.  Untuk karya tulis rancang bangun, penyampaian 
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teori akan memperjelas penalaran yang mengarah kepada penyuntingan metode 

analisis yang relevan dalam pekerjaan rancang bangun.  

 

Fungsi Tinjauan Pustaka: 

a. Untuk mengkaji sejarah permasalahan; 

b. Untuk membantu pemilihan prosedur penelitian; 

c. Untuk mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan; 

d. Untuk mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian-penelitian terdahulu; 

e. Untuk menghindari duplikasi penelitian dan menunjang perumusan 

permasalahan. 

 

7. Bahan dan Metode 

Bagian ini hanya diperlukan pada penulisan karya tulis hasil eksperimen dan survei.  

Tata kerja (experimental method) menguraikan tentang bahan, peralatan utama dan 

cara, rancangan penelitian (experimental design) atau metode penelitian atau 

kegiatan yang dilakukan.  Bahan yang  diungkapkan hendaklah bahan-bahan utama 

atau bahan khusus yang digunakan  

   

Diterangkan mengenai pelaksanaan penelitian yang dilakukan (penelitian apa, 

dimana dan kapan dilakukan serta metode yang digunakan), sehingga peneliti lain 

dapat mengulangi penelitian tersebut. 

a. Bahan 

1) Bahan apa yang dipakai. 

2) Disusun berurutan. 

b. Metode 

1) Metode apa yang digunakan dan bagaimana. 

2) Disusun berurutan. 

 

8. Hasil dan Pembahasan 

Tampilan data yang relevan dan telah diolah berikut dengan perlakuan statistik yang 

digunakan.  Data tersebut ditampilkan dalam bentuk Tabel ataupun Gambar (pilih 

salah satu yang sesuai).   Analisis permasalahan didasarkan pada data dan / atau 

informasi serta telaah pustaka untuk menghasilkan alternatif model pemecahan 

masalah atau gagasan yang kreatif, idealis, logis dan dinamis serta realistis untuk 

diimplementasikan.  Berisi smpulan harus konsisten dengan analisis permasalahan 

dan rekomendasi berupa transfer gagasan, operasionalisasi solusi dan 

implementasinya di masyarakat. 

a. Hasil 

1) Memuat semua hasil analisa data dalam bentuk tabel  dan ilustrasi disertai 

penjelasan singkat. 

2) Disusun berurutan. 

 

b. Pembahasan 

1) Mengemukakan / membahas hasil. 

2) Hasil yang ditemukan dihubungkan dengan hipotesis, juga dengan 

penelitian sebelumnya. 
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9. Kesimpulan 

Pada bagian ini ungkapkan esensi dan arti penting dari hasil penelitian tanpa 

mengulangi apa yang telah diungkapkan dalam bagian diskusi.  Kesimpulan ini 

adalah kesimpulan menyeluruh hasil penelitian dan bukan kesimpulan dari bagian-

bagian penelitian ataupun percobaan.  

 

10. Ucapan Terima Kasih 

Ucapan terimakasih pada orang, institusi atau badan-badan lain yang telah membantu 

baik dalam bentuk fasilitas, dana ataupun peralatan bagi keberhasilan dan kelancaran 

kegiatan penelitian dengan demikian pembantu (co-authors) tidak perlu disebutkan.  

 

11. Daftar Pustaka 

Semua bahan acuan dalam bentuk jurnal, buku ataupun naskah ilmiah yang 

digunakan sebagai referensi / acuan ditulis pada bagian ini.   

a. Daftar pustaka ditulis untuk memberi informasi sehingga pembaca dapat dapat 

menemukan sumber yang disebutkan.  

b. Penulisan daftar pustaka untuk buku dimulai dengan menulis nama pengarang, 

tahun penerbitan, judul buku, tempat terbit, dan nama      penerbit. 

c. Penulisan daftar pustaka untuk jurnal dimulai dengan nama penulis, tahun, judul 

tulisan, nama jurnal, volume dan nomor halaman. 

d. Penulisan daftar pustaka dari internet ditulis alamat website-nya. 

e. Penulisan daftar pustaka dari media cetak, media elektronik, ditulis nama 

sumbernya, tanggal dan halaman, waktu penerbitan. 

 

Reference yang dirujuk haruslah yang benar-benar mempunyai kontribusi nyata 

dalam penelitian mempunyai kontribusi nyata dalam penelitian tersebut. Hendaknya 

mengacu lebih banyak pada artikel primer  dan sedapat mungkin tidak merujuk karya 

tulis yang tidak diterbitkan 

 

Daftar pustaka disusun berdasarkan abjad merujuk kepada nama akhir penulis utama 

sebagai contoh berikut: 

 

Abdullah, K. 1998, Penerapan Energi Surya dalam Proses Termal Pengolahan Hasil 

Pertanian. Bulletin Keteknikan Pertanian 12 (1):56 

Amiarsi, D., S. Elisabeth dan Syaifullah, 1996. Pengaruh teknik Penyimpanan 

terhadap Mutu Buah Salak Lumut. Journal Hotrikulura. 6 (4):392 

Anonim. 2003.  Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 

Budiastra, I., W. A. Trisnobudi, and H.K. Purwadaria. 1999. Ultrasonic System for 

Automation of Internal Quality Evaluation of Durian.  Proceedings of the 14th 

World Congress IFAC, International Federation of Automatic Control, Vol. 

K. Beijing, P.R. China, 5-9 Juli 1999. 

Cheng, Y. and C.G. Haugh. 1994. Detecting Hollow Heart in Potatocs Using 

Ultrasonic Excitation. Transactions of ASAE, 37(1):217. 

STT-G
ar

ut



Pedoman Akademik STT-Garut    -   94 

 

Hariyadi, P. 1995. Kerusakan Dingin pada Produk Hortikultura, Bulletin Teknologi 

dan Industri Pangan VI(3):115. 

Ramdhani, M.A., K. Suryadi, dan P. Susantosa.  2006.  Telematic Policy Analysis in 

Developing Countries: A Case Study in Garut District-indonesia.  Journal of 

Applied Sciences Research 2(1): 58-66.   

http://www.insinet.net/jasr/2006/58-66.pdf.  INSInet Publication, Pujab.  

Akses tanggal 3 Maret 2008. 

Ramdhani.  2006.  Urgensi Pendidikan dalam Keluarga.  Kompas, 3 Maret 2006.  hal. 

8. 

 

 

12.4 Pengutipan 

 

1. Guna menegaskan isi uraian, mendukung pendapat-pendapat tertentu atau 

membuktikan apa yang sedang dikemukakan, maka adalah lazim dan merupakan 

etika ilmiah dalam penyusunan skripsi bila penulis melakukan pengutipan-

pengutipan terhadap pendapat orang yang telah dimuat dalam berbagai kepustakaan.  

Pengutipan dapat dilakukan secara langsung (Kutipan Langsung) bila kalimat yang 

dikutip adalah tepat sama dengan aslinya. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah 

bila penulis hanya menyerap isi dan disajikan dengan menggunakan cara dan gaya 

bahasa sendiri. 

 

2. Cara menunjukkan bahwa suatu kalimat adalah kutipan, adalah dengan cara 

mencantumkan: nama keluarga pengarang (tanpa gelar kesarjanaan), dan tahun 

penerbitan. Struktur kutipan secara berurutan terdiri atas: nama keluarga pengarang, 

dan (tahun penerbitan), serta materi yang dikutip. 

 

Menurut pendapat Kernez (1992) manajemen proyek adalah… 

 

3. Atau struktur kutipan dapat juga mengikuti pola: materi yang dikutip, dan (nama 

keluarga pengarang, tahun penerbitan). 

 

Manajemen proyek adalah … (Kerzner, 1992). 

 

4. Kutipan ditulis dengan menggunakan ”dua tanda petik“ jika kutipan itu merupakan 

kutipan langsung. 

 

Ada beberapa definisi mengenai ilmu ekonomi, satu diantaranya yaitu: 

 “Economics is the study of those activities that involfed production and exchange 

among people“ (Samuelson dan Nordhous, 1996)  

 

5. Jika kutipan langsung itu diambil dari kutipan maka kutipan ditulis diantara ‘satu 

tanda petik’ 
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Perencanan pembangunan umumnya berorientasi pada pertumbuhan. Berkaitan 

dengan ini, Hendra Esmara (Suseno, 1995) menyatakan ‘hal ini bisa dimengerti 

mengingat penghalang utama bagi pembangunan adalah kekurangan modal.’ 

 

6. Jika kutipan langsung terdiri atas tiga baris atau kurang, kutipan ditulis dengan 

menggunakan tanda petik seperti pada ketentuan 2, dan penulisannya digabung ke 

dalam paragraph yang ditulis pengutip dan di tik dengan jarak satu setengah spasi. 

  

Manager keuangan dalam sebuah perusahaan menempati kedudukan yang sangat 

strategic. Hal ini didukung oleh pendapat Van Horne (1991) yang menyatakan 

bahwa “The financial manager is concerned with investing fund in assets and 

promulgating the best mix of financing.” 

 

7. Jika bagian yang dikutip terdiri lima baris atau lebih, maka kutipan ditulis tanpa tanda 

petik dan ditik dengan jarak satu spasi. 

 

Tidak ada perbedaan prinsip mengenai konsep elastisitas harga. Satu diantaranya 

seperti ada perbedaan prinsip mengenai konsep elastisitas harga. Satu diantaranya 

seperti yang diajukan oleh Solmon (1997) berikut ini: 

 

Elasticity of demand is the term used to describe the responsivness (in percentage 

term) of the quantity to shange in price. If acertain percentage price change creates 

a larger percentage in the quantity in the quantity of the good demanded, the demand 

for that good is said to be inelastic. Inelastic mean the demand can be influence by 

the price.  

 

8. Jika dari bagian yang dikutip ada bagian yang dihilangkan, maka bagian yang 

dihilangkan tersebut diganti dengan tiga buah titik (…). 

 

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam memilih uji statistik yang tepat, 

diantaranya adalah seperti pendapat berikut: 

 

“Keampuhan uji dalam analisis statistika merupakan salah satu bagian penting dari 

suatu pengujian. Suatu uji statistika dikatakan baik… bila dengan metode uji tersebut 

peluang untuk menolak H0 cukup kecil” (Sudrajat, 1985). 

 

9. Jika bagian yang dihilangkan itu kalimat atau baris, maka kalimat atau baris yang 

dihilangkan itu diganti dengan titik sepanjang garis. 

 

Terdapat dua cara untuk mengukur rasio likuiditas, yaitu current ratio dan quick 

ratio. Bagaimana perbedaan kedua konsep tersebut, dapat dijelaskan oleh pendapat 

berikut: 

 

The current ratio computed by dividing current asset by current liabilities… The 

quick ratio is calculated by deducting investoris from current asseta and then 

dividing remainder by current liabilities. (Weston dan Brigham, 1995). 
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10. Jika yang diutarakan adalah pokok pikiran seorang penulis, tidak perlu ada kutipan 

langsung dan cukup menyebut sumbernya. 

 

Mengenai ciri karangan ilmiah, Brotowidjoyo (1985) mensyaratkan bahwa setiap 

argumentasi harus didukung oleh fakta. 

 

11. Jika sumber kutipan ditulis setelah selesai mengutip maka penulisan nama dan tahun, 

semuanya diletakkan di dalam kurung. 

 

12. Jika sumber kutipan merujuk sumber lain atas bagian yang dikutip, maka sumber 

kutipan yang ditulis tetap nama belakang sumber kutipan yang digunakan oleh 

penulis tetapi dengan menyebutkan siapa yang mengemukakan pendapat tersebut dan 

diletakkan dalam kurung. 

 

Sementara Hongren (dalam Sinaga, 1996) juga mengelompokkan gaji sebagai biaya 

langsung… 

 

13. Jika penulis terdiri atas dua orang, maka nama keluarga kedua penulis harus 

disebutkan. 

 

14. Kalau penulisannya lebih dari dua orang maka disebutkan hanya nama keluarga dari 

penulis pertama dan diikuti oleh et. al. (diakhiri dengan tanda baca titik). 

 

Hanley, et.al. (1996) menjelaskan bahwa… 

 

15. Jika masalah yang dikutip dibahas oleh beberapa orang dalam sumber yang berada 

maka cara penulisan sumber kutipan itu adalah seperti contoh berikut: 

 

Drucker (1985), Schuster (1987), dan Rowalnd (1987) mengemukakan bahwa pada 

esensinya proses pengambilan keputusan itu … (lanjutkan dengan kutipan yang 

dimaksud). 

 

Contoh di atas menerangkan bahwa esensi pikiran tentang proses pengambilan 

keputusan diambil dari ketiga sumber itu. 

 

16. Jika sumber Kutipan itu adalah beberapa karya tulis dari penulis yang sama dan 

diterbitkan pada tahun yang sama, maka cara menulisnya ialah dengan cara 

menumbuhkan huruf a, b, dan seterusnya pada tahun penerbitan secara kronologis. 

 

Contoh: 

Pulsinelli (1995a) berpendapat bahwa … (lanjutkan dengan kutipan yang 

dimaksud). 

 

Contoh di atas menunjukkan bahwa pada tahun 1995 Pulsinelli menulis buku lain 

yang digunakan penulis sebagai sumber kutipan. 
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17. Jika sumber kutipan itu tanpa nama dan/atau tanpa tahun maka nama diganti dengan 

(anonim) dan tahun diganti dengan (tt). 

 

18. Jika yang diutarakan adalah pokok-pokok pikiran seorang penulis, tidak perlu ada 

kutipan langsung dan cukup menyebutkan sumbernya saja. 

 

19. Jika sumber kutipan itu berupa Koran, majalah, jurnal dan sejenisnya, penulisan 

sumber kutipan tetap mengikuti aturan yang berlaku (yaitu memuat nama pengarang, 

dan tahun), sementara nama Koran, majalah, dan jurnal akan tampak dalam daftar 

pustaka. 

 

 

12.5 Larangan Plagiat 

 

Plagiat adalah kegiatan pencontekan / pengutipan / penyalinan / penulisan terhadap karya 

ilmiah orang lain, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa menuliskan sumber referensi 

secara jujur (melanggar etika akademik).  Setiap penulisan karya ilmiah di STT-Garut 

dilarang melakukan plagiat.  Pelanggaran ini dapat mengakibatkan civitas akademika 

dikenakan sanksi-sanksi sesuai dengan pedoman tata tertib kehidupan kampus.  Khusus 

untuk mahasiswa yang telah lulus dan memperoleh gelar akademik apabila di kemudian 

hari, tugas akhirnya diketahui melakukan plagiat, maka STT-Garut akan mencabut gelar 

kesarjanaan yang bersangkutan. 

 

 

12.6 Aturan Khusus 

 

Aturan-aturan yang dibuat dalam pedoman ini merupakan kerangka umum penulisan 

karya ilmiah di STT-Garut, dan untuk pedoman tata cara, teknis, format, dan / atau etika 

penulisan karya ilmiah diatur dalam peraturan yang lain yang secara khusus / spesifik 

dibuat untuk keperluan tersebut. 
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Bab 13 

Kemahasiswaan dan Organisasi 

Kemahasiswaan  

 
 
 

Secara umum yang dimaksud dengan mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan 

belajar pada perguruan tinggi tertentu. Peserta didik menurut Undang-Undang No. 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang 

berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada 

jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Undang- Undang tentang Sistem Pendidikan 

Nasional tersebut mengamanatkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagai berikut:  

 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggungjawab.  

 

Khusus pada pendidikan tinggi, untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut 

diperlukan pembimbingan kemahasiswaan yaitu pembimbingan seluruh kegiatan 

mahasiswa sebagai peserta didik selama dalam proses pendidikan.  

 

Pembimbingan kemahasiswaan pada dasarnya merupakan pembimbingan pembelajaran 

agar potensi yang dimiliki oleh mahasiswa dapat membentuk kompetensi yang berguna 

dalam kehidupannya.  Acuan untuk pembimbingan kegiatan kemahasiswaan adalah pasal 

1 butir 1 Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa 

pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

 

Pembimbingan tersebut meliputi kegiatan yang bersifat kurikuler maupun yang bersifat 

ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler. Kegiatan yang bersifat kurikuler bertujuan untuk 

memenuhi standar kurikulum bidang keilmuan yang didukung oleh kegiatan ko-kurikuler 

dan ekstra-kurikuler, sehingga tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam 

Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat tercapai. 

 

Yang dimaksud dengan kegiatan kemahasiswaan dalam pedoman ini adalah kegiatan 

kemahasiswaan yang bersifat ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler, dengan tujuan 

mendorong perubahan sikap mahasiswa menjadi dewasa khususnya dalam bidang 
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keilmuan, tingkah laku dan manajemen hidup. Pembimbingan yang bersifat ko-kurikuler 

dan ekstra-kurikuler antara lain diarahkan pada pembimbingan kecakapan hidup yang 

meliputi kecakapan individual, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan 

vokasional, dan pembimbingan kepemudaan yang antara lain meliputi kepanduan, 

keolahragaan, kesenian, kepemimpinan, kewirausahaan, dan sebagainya. Dalam 

pelaksanaan kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler, institusi menyediakan fasilitas 

fisik dan pembimbing, yang di antaranya bertujuan memotivasi mahasiswa sehingga 

mahasiswa tertarik dan kemudian terlibat dalam kegiatan tersebut. 

 

 

13.1 Kegiatan Mahasiswa di Perguruan Tinggi 

 

Secara garis besar, kegiatan mahasiswa di STT-Garut dikategorikan sebagai berikut: 

1. Kegiatan intrakurikuler: kegiatan pendidikan yang terstruktur dan terjadwal serta 

diberikan SKS.  Kegiatan intrakurikuler ini antara lain meliputi perkuliahan, 

praktikum, ujian, kuliah lapangan, Kerja Praktek, yang umumnya bersifat wajib; 

2. Kegiatan ekstrakurikuler: kegiatan kemahasiswaan untuk melengkapi kegiatan 

intrakurikuler dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang 

dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kampus perguruan tinggi namun tidak 

dimaksudkan untuk mendapatkan SKS. 

 

 

13.2 Lingkup Kegiatan Mahasiswa 

 

Lingkup kegiatan kemahasiswaan meliputi: 

1. Penalaran dan keilmuan, yaitu kebutuhan pokok untuk mengembangkan penalaran 

dan keilmuan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi sesuai dengan tugas 

utamanya sebagai seorang mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di perguruan 

tinggi.   Pemenuhan kebutuhan pokok ini dapat dipenuhi melalui kegiatan intra 

kurikuler seperti dalam perkuliahan dan pelatihan, dan dilengkapi dengan kegiatan 

penalaran dan keilmuan ekstra kurikuler seperti forum akademik yakni studium 

generale, simposium, seminar, lomba karya ilmiah, dan sebagainya. 

2. Minat dan kegemaran, yaitu kebutuhan pokok pengembangan minat dan kegemaran 

baik dalam rangka peningkatan keterampilan, peningkatan apresiasi dan peningkatan 

kesegaran jasmani dapat dipenuhi antara lain melalui kegiatan olahraga, kesenian, 

penerbitan kampus, pramuka kampus, dan sebagainya. 

3. Kesejahteraan mahasiswa, yaitu kebutuhan pokok untuk memenuhi kesejahteraan 

jasmani dan rohani mahasiswa sehingga memungkinkan para mahasiswa dapat 

menyelesaikan studinya dengan hasil yang bermutu dan dalam jangka waktu yang 

tepat, antara lain dapat dipenuhi melalui pemberian beasiswa, koperasi mahasiswa, 

kegiatan kerohanian, dan sebagainya. 

4. Bhakti (dan kepekaan) sosial mahasiswa, yaitu dalam rangka pengembangan dan 

aktualisasi diri, mahasiswa juga melaksanakan bhakti sosial/ pengabdian kepada 

masyarakat serta menyalurkan aspirasi mahasiswa antara lain melalui kegiatan bhakti 

sosial Mahasiswa, penyuluhan, khitanan masal, dan sebagainya. 
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13.3 Organisasi Kemahasiswaan Didalam (Intra) Perguruan Tinggi dan Organisasi 

Mahasiswa Ekstra-Universiter 

 

1. Organisasi Mahasiswa Didalam (Intra) di PerguruanTinggi 

 

Sebagai wahana dan sarana untuk menampung kegiatan ekstra kurikuler, disusunlah 

organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi 

diselenggarakan dengan prinsip dari oleh dan untuk mahasiswa, yang garis besarnya 

sebagai berikut: 

a. Organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi merupakan wahana dan sarana 

pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan 

kecendekiawanan serta integritas kepribadian mahasiswa; 

b. Organisasi kemahasiswaan tersebut juga merupakan wadah pengembangan 

kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa di perguruan tinggi yang meliputi 

pengembangan penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran serta upaya 

perbaikan kesejahteraan mahasiswa di perguruan tinggi dan bhakti sosial 

mahasiswa kepada masyarakat di sekitarnya; 

c. Pada tingkat perguruan tinggi himpunan mahasiswa terdiri Badan Eksekutif 

Mahasiswa (BEM), Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) dan Unit Kegiatan 

Mahasiswa (UKM). BEM dan BPM merupakan wadah yang bersifat normatif 

dan representatif, sedang UKM lebih operatif dalam menyalurkan minat dan 

kegemaran serta kesejahteraan mahasiswa di perguruan tinggi. Pada tingkat 

program studi terdapat Himpunan Mahasiswa program studi yang lebih 

berkaitan dengan pengembangan penalaran mahasiswa. 

 

 

2. Hakikat dan Ciri Organisasi Kemahasiswaan 

 

Organisasi dan kelembagaan di perguruan tinggi sudah barang tentu memiliki ciri-

ciri khusus, sesuai dengan hakekat, ciri dan misinya: 

a. Terbuka, lentur/fleksibel, dan memiliki otonomi (dalam keilmuan dan 

pengelolaannya); 

b. Lebih banyak tradisi dari pada regulasi; 

c. Hubungan antara pimpinan perguruan tinggi dengan civitas akademika tidak 

didasarkan pada atasan dan bawahan, tetapi berdasarkan kesejawatan / 

kemitraan; 

d. Tidak mengadakan pembagian kekuasaan seperti yang lazim dalam masyarakat 

politik berdasarkan "trias politika" yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, 

tetapi lebih mendasarkan pada Tridharma Perguruan Tinggi, dengan tujuan dan 

misinya yang khusus. 

 

 

3. Organisasi Mahasiswa Ekstra-Universiter 

 

Organisasi mahasiswa ekstra-universiter adalah organisasi mahasiswa yang 

berkedudukan di luar kampus dan pengembangannya menjadi tanggung jawab 

Kementerian Dalam Negeri. 
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13.4 Mahasiswa Sebagai Warga Negara dan Kehidupan di Luar Kampus 

 

1. Mahasiswa sebagai Warga Negara 

 

Sebagai bagian dari warga negara, mahasiswa berkewajiban untuk senantiasa patuh 

terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia, berperan aktif dalam pembangunan 

sesuai kapasitas dan kemampuannya, serta menjaga persatuan, kesatuan dan 

membela negara dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun dari luar. 

 

2. Mahasiswa Sebagai Masyarakat Bangsa 

 

Masyarakat bangsa, terdiri dari berbagai bidang kehidupan. Di samping masyarakat 

ilmiah, dikenal masyarakat politik, masyarakat seniman, masyarakat keagamaan, 

masyarakat industri, dan lain-lain.  Setiap masyarakat memiliki nilai, norma dan etika 

serta peraturan sendiri untuk dapat menjaga kelangsungan hidupnya. Mahasiswa 

sesungguhnya memiliki dimensi yang luas. Di samping sebagai anggota civitas 

akademika (dimensi ilmiah), mahasiswa juga memiliki dimensi kepemudaan dan 

dimensi politik. Oleh sebab itu secara pribadi, seorang mahasiswa dapat terlibat 

dalam organisasi kepemudaan dan politik. Dengan demikian jelaslah bahwa 

mahasiswa sebagai individu tidak dibatasi untuk mengembangkan dirinya, mencari 

pengalaman hidup di luar kampus. Namun tidak dapat dibenarkan bila seorang 

mahasiswa ingin menerapkan nilai-nilai, norma-norma dan etika yang tidak sesuai 

dengan peraturan yang berlaku di  perguruan tinggi. 

 

Selanjutnya perlu diingat pula bahwa setiap bangsa memiliki kebudayaan, sistem 

nilai yang menjadi dasar bagi upaya pendidikannya. Maka bagi bangsa Indonesia 

jelaslah bahwa sistem pendidikan nasionalnya berdasarkan pada Pancasila yang 

merupakan ideologi negara yang telah disepakti bersama. Ini berarti pula bahwa 

pendidikan tinggi di Indonesia di samping melaksanakan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi, juga sebagai instrumen nasional yang kerwajiban menyukseskan 

pembangunan bangsanya.  
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Bab 14 

Standar Pelayanan Minimum 

 

 

14.1 Prinsip-Prinsip Standar Pelayanan Minimum 

 

1. Standar Pelayanan Minimum (SPM) disusun sebagai alat bagi STT-Garut untuk 

menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada civitas akademika secara merata 

dalam rangka penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. 

2. SPM ditetapkan oleh STT-Garut dan diberlakukan untuk unit pelaksana akademik 

dan administrasi di lingkungan STT-Garut. 

3. SPM bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

4. SPM disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan 

keuangan STT-Garut serta kemampuan kelembagaan dan sumberdaya manusia yang 

tersedia. 

 

 

14.2 Penerapan Standar Pelayanan Minimum 

 

1. Lembaga Penjamin Mutu menerapkan SPM sesuai dengan ketentuan yang diatur 

dalam Keputusan Ketua STT-Garut. 

2. SPM yang ditelah ditetapkan STT-Garut menjadi salah satu acuan bagi STT-Garut 

untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan tridharma 

perguruan tinggi. 

3. Lembaga Penjamin Mutu mengakomodasikan pengelolaan data dan informasi 

penerapan SPM ke dalam sistem informasi. 
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14.3 Butir Standar Pelayanan Minimum 

 

1. Kurikulum 

 

No Indikator 
Satuan 

Analisis 
SPM 

1 Input Mahasiswa Mahasiswa  Minimum rata-rata 

ujian USM 

ditentukan oleh 

masing-masing 

program studi dan 

di evaluasi setiap 

tahun. 
2 Dosen Dosen Berpendidikan 

minimal S2 

3 Isi (content) kurikulum Mata Kuliah Sesuai visi dan misi, 
serta standar 

kompetensi yang 

ditetapkan 

4 Strategi pembelajaran (teaching-

learning strategies) 

Mata Kuliah Minimum rata-rata 

huruf mutu nilai 

akhir C 

  Program 
Studi 

Minimum rata-rata 
IPK 2,75 

  Program 

Studi 

Minimum rata-rata 

Lama Studi S1 

selama 5 tahun 

 a. Kehadiran perkuliahan Dosen  Minimum 14 kali 

pertemuan per 

semester (tidak 
termasuk UTS dan 

UA) 

  Mahasiswa Minimum 75% dari 

kuliah terjadwal 

 b. Ujian Mata Kuliah Mahasiswa - UTS 

- UAS 

5 Proses penilaian (assessment processes) 

kurikulum 

Program 

Studi 

Minimum 2 tahun 

sekali 

 a. Keterlibatan stake holders Program 

Studi 

Minimum 

melibatkan: 

- Pengguna lulusan 

- Pakar pendidikan 
- Alumi 

- Mahasiswa 

- Dosen 
- Asosiasi Profesi  

- Yayasan 

6 Proses evaluasi (evaluation processess) 

kurikulum 

Program 

Studi 

Minimum 4 tahun 

sekali 
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No Indikator 
Satuan 

Analisis 
SPM 

 a. Keterlibatan stakeholders Program 

Studi 

Minimum 

melibatkan: 
- Pengguna lulusan 

- Pakar pendidikan 

- Alumi 

- Mahasiswa 
- Dosen 

- Asosiasi Profesi  

- Yayasan 

7 Dokumentasi kurikulum Mata Kuliah Terdokumentasinya 

Kurikulum/ Silabus/ 

RPKPS 

 

2. Sumberdaya Manusia 

 

No Indikator 
Satuan 

Analisis 
SPM 

1 Rekrutmen STT-Garut Bersifat terbuka 

2 Kualifikasi  Dosen Berpendidikan S2 

sederajat 

  Karyawan 

administrasi 

Berpendidikan SMA 

sederajat 

3 Masa Percobaan Karyawan/ 

Dosen 

Maksimal 12 bulan 

4 Pengangkatan Karyawan/ Dosen Tetap Karyawan/ 

Dosen 

SK Yayasan 

berdasarkan 

rekomendasi Ketua 

STT-Garut 

5 Penilaian Prestasi Kerja Karyawan/ 

Dosen 

Minimum 

melibatkan: 

- Atasan 
- Mahasiswa 

- Teman sejawat 

6 Waktu kerja Karyawan Minimum 40 jam/ 

minggu 

  Dosen Tetap Minimum setara 12 

SKS/ minggu 

7 Cuti Karyawan/ 

Dosen 

Minimum setara 24 

hari/ tahun 

8 Penghasilan dan Penghargaan Karyawan/ 

Dosen 

Minimum setara 

dengan Upah 

Minimum Kabupaten 

9 Pengembangan dan Pembinaan   

 a. Studi Formal Karyawan Minimum SMA 

sederajat 

  Dosen Minimum S2 

(Magister) 
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No Indikator 
Satuan 

Analisis 
SPM 

 b. Seminar/ Pelatihan/ Konferensi 

sesuai dengan kompetensi 
Karyawan/ Dosen 

Karyawan/ 

Dosen 

Minimum 1 kali per 

tahun 

10 Disiplin Karyawan/ 

Dosen 

Minimum memenuhi 

aturan tentang Tata 

Tertib Kehidupan 
Kampus  

11 Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan/ 

Dosen 

Minimum memenuhi 

aturan perundang-
undangan tentang 

Pemutusan 

Hubungan Kerja 

 

 

3. Kemahasiswaan 

 

No Indikator 
Satuan 

Analisis 
SPM 

1 Bidang Penalaran Program 
Studi 

Minimum 1 kali 
kegiatan per tahun 

2 Bidang minat, bakat dan kegemaran STT-Garut Minimum 

ketersediaan 

kelembagaan dan 
kegiatan minimal 1 

kali kegiatan per 

tahun 

3 Bidang organisasi   

 a. Wadah Organisasi STT-Garut Adanya Senat 

Mahasiswa  

  Program 

Studi 

Adanya Himpunan 

Mahasiswa PS 

4 Kesejahteraan dan Bakti Sosial  Minimum 1 kali 

kegiatan per tahun 

 

 

4. Sarana dan Prasarana 

 

4.1 Standar  Bangunan dan Prasarana Umum  

 

No Indikator 
Satuan 

Analisis 
SPM 

1 Infrastruktur STT-Garut/ 

Yayasan 

Memenuhi 

persyaratan teknis 
dan peraturan 

pembangunan 

Kabupaten Garut 
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No Indikator 
Satuan 

Analisis 
SPM 

  STT-Garut Tersedianya master 

plan/ rencana induk  

2 Kepemilikan Lahan STT-Garut/ 

Yayasan 

Milik Sendiri  

3 Kepemilikan Gedung perkuliahan STT-Garut/ 

Yayasan 

Milik Sendiri  

4 Sumber Air STT-Garut/ 

Yayasan 

Ketersediaan 

minimal 6 m2 per 

hari  

5 Listrik STT-Garut/ 
Yayasan 

Kapasitas terpasang 
minimal 45.000 watt 

6 Telpon STT-Garut/ 

Yayasan 

Terpasang 2 jaringan 

telpon 

 

 

4.2 Standar PS Fasilitas Pembelajaran  

 

No Indikator 
Satuan 

Analisis 
SPM 

1 Gedung STT-Garut/ 
Yayasan 

Minimum 1.25 m2 
per mahasiswa aktif 

2 Ruang Kelas STT-Garut/ 

Yayasan 

Minimum tersedia: 

-  White board 

-  Perlengkapan tata 
tulis perkuliahan 

-  Bangku kuliah 

-  Meja dan kursi 
dosen 

-  LCD Projector/ 

TV 

3 Laboratorium Program 
Studi 

Minimum tersedia 2 
lab untuk masing-

masing program 

studi  

 

 

4.3 Standar PS Sumber Belajar (Learning Resources)  

 

No Indikator 
Satuan 

Analisis 
SPM 

1 Perpustakaan STT-Garut/ 
Yayasan 

Pelayanan minimal 8 
jam per hari kerja 

2 Buku ajar Dosen Tersedia diktat/ buku 

ajar untuk masing-
masing mata kuliah 

yang disusun oleh 

dosen yang 

bersangkutan 
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No Indikator 
Satuan 

Analisis 
SPM 

3 Internet STT-Garut/ 

Yayasan 

Minimum terpasang 

hotspot area dengan 
waktu pelayanan 

rata-rata 12 jam per 

hari 

 

5. Penelitian 

 

No Indikator 
Satuan 

Analisis 
SPM 

1 Penelitian Dosen Dosen Minimum 1 

penelitian per tahun 

2 Penelitian Mahasiswa Mahasiswa Kurun waktu 
penyelesaian tugas 

akhir rata-rata 

minimal 8 bulan 

 

6. Publikasi Ilmiah 

 

No Indikator 
Satuan 

Analisis 
SPM 

1 Jurnal Ilmiah Program 

Studi 

Minimum 8 publikasi 

per tahun 

2 Jurnal Ilmiah Terakreditasi Program 
Studi 

Minimum 3 publikasi 
per tahun 

3 Jurnal Ilmiah Interasional STT-Garut Minimum 1 publikasi 

per tahun 

4 Hasil penelitian atau hasil pemikiran 

yang dipublikasikan melalui seminar 

Program 
Studi 

Minimum 2 publikasi 
per tahun 

 

 

7. Administrasi 

 

7.1 Administrasi Akademik 

 

No Indikator 
Satuan 

Analisis 
SPM 

1 Nilai Mata Kuliah Mata Kuliah Maksimal diserahkan 
14 hari kerja setelah 

UAS 

2 Laporan Forlap STT-Garut Disampaikan melalui 

fasilitas Teknologi 
Informasi maksimal 

45 hari kerja setelah 

nilai akhir 
terekapitulasi 
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7.2 Administrasi Surat 

 

No Indikator 
Satuan 

Analisis 
SPM 

1 Pembuatan Surat Keterangan Surat Maksimal dibuat 3 

hari setelah 

permintaan 

2 Pembuatan Surat Transkrip Trasnkrip Maksimal dibuat 3 

hari setelah 

permintaan 

3 Pembuatan Legalisasi Dokumen Dokumen Maksimal dibuat 3 
hari setelah 

permintaan 

 

 

14.4 Pembinaan Dan Pengawasan 

 

1. Lembaga Penjamin Mutu melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan 

SPM pada unit pelaksana akademik dan administrasi di lingkungan STT-Garut dalam 

rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada civitas akademika. 

2. Lembaga Penjamin Mutu bertanggungjawab atas pengawasan umum penerapan 

SPM pada unit pelaksana akademik dan administrasi di lingkungan STT-Garut. 

3.  Lembaga Penjamin Mutu bertanggungjawab atas pengawasan teknis penerapan SPM 

unit pelaksana akademik dan administrasi di lingkungan STT-Garut. 

4. Ketua STT-Garut dapat memberikan penghargaan kepada unit pelaksana akademik 

dan administrasi di lingkungan STT-Garut yang berhasil mencapai SPM dengan baik 

dalam batas waktu yang ditetapkan. 

5. Ketua STT-Garut dapat memberikan sanksi kepada unit pelaksana akademik dan 

administrasi di lingkungan STT-Garut yang tidak berhasil mencapai SPM. 
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Bab 15 

Bimbingan Karir  

 

 

15.1 Latar Belakang  

 

Mahasiswa  merupakan individu yang sedang menempuh pendidikan tinggi. Periode 

mahasiswa dianggap sebagai periode realistik, dan berkenaan dengan karir individu 

seusia mahasiswa telah sampai pada tahap spesifikasi dan implementasi preferensi dalam 

pekerjaan.  Periode mahasiswa dapat digolongkan pada masa remaja akhir sampai masa 

dewasa awal atau dewasa madya, yang intinya pada masa ini merupakan pemantapan 

pendirian hidup, sehingga tugas perkembangan yang berhubungan dengan karir, yaitu 

memilih dan mempersiapkan karir masih menjadi tugas perkembangan mahasiswa. 

 

Mahasiswa sebelum memasuki perguruan tinggi pada umumnya telah menentukan 

pilihan program studi yang akan diambilnya berdasarkan pengetahuan, minat dan bakat 

serta jenis pekerjaan yang akan diembannya setelah menamatkan pendidikannya nanti.  

Pendidikan tinggi dalam hal ini program studi telah mempersiapkan seperangkat paket 

pembelajaran (kurikulum) yang harus diselesaikan mahasiswa dalam waktu tertentu (4 

tahun untuk tingkat strata S1).  Kurikulum pendidikan tinggi telah dirancang sedemikian 

rupa, sehingga mahasiswa yang telah menamatkan pendidikannya sudah memiliki 

kompetensi sesuai dengan pekerjaan atau jabatan yang akan diembannya. 

 

Program bimbingan dan konseling karir di perguruan tinggi lebih banyak dikemas untuk 

mendorong perkembangan karir, menyediakan treatment, dan menolong dalam 

penempatan. Kemasan konseling karir disatuan pendidikan banyak diwarnai oleh tujuan 

dan tingkatan satuan pendidikan disatu pihak dan perkembangan diri individu sesuai 

dengan tugas-tugas perkembangannya dipihak lain.  Melalui pendidikan tiap individu 

mendapatkan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan serta penanaman sikap dan nilai-

nilai sesuai dengan tujuan satuan pendidikannya. 

 

Dalam penerapannya STT-Garut mendirikan pusat karir sebagai unit yang memberi 

layanan karir bagi mahasiswa dan alumni STTG melalui info lowongan kerja, magang, 

tips, konseling karir, serta penyelenggaraan open recruitment. Pusat karir ini berfungsi 

sebagai wadah yang memfasilitasi antara mahasiswa dan pemakai SDM, membangun 

hubungan baik antara mahasiswa, alumni dan pemakai SDM, serta memfasilitasi 

kompetensi umum yang diperlukan mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja. 

 

 

15.2 Tujuan Program 
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Tujuan program bimbingan karier adalah untuk membantu mahasiswa memahami 

perencanaan karier dan proses penempatan setelah mereka menamatkan perguruan tinggi 

serta memberikan mahasiswa pengetahuan yang cukup terhadap bidang pekerjaan yang 

kelak mereka tekuni dan berbagai kompetensi yang diperlukan bagi mereka untuk 

bekerja. 

 

 

15.3 Layanan Perencanaan Individual 

 

Program bimbingan karir di STT-Garut dilaksanakan melalui Pelayanan Perencanaan 

Individual, yang meliputi konseling individual, penempatan penyaluran, dukungan 

sistem, manajemen, akses informasi dan teknologi, pengembangan profesi, 

pengembangan media informasi, dan kolaborasi dengan dosen mata kuliah dan/atau 

dosen wali. 

 

 

15.4 Pendekatan Layanan 

 

Pelayanan bimbingan karir di STT-Garut dilaksanakan melalui pendekatan 

Perkembangan, yaitu pemberian layanan bimbingan dan konseling yang menekankan 

pada identifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pengalaman yang diperlukan 

konseli agar berhasil dalam kehidupan akademik, pribadi-sosial, dan karirnya.  Tujuannya 

adalah membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan/potensi yang 

dimiliki dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam hidupnya 

 

 

15.5 Bentuk dan Aktivitas Layanan  

 

Layanan perencanaan individual di STT-Garut meliputi bentuk  layanan berikut ini:  

 

1. Layanan Orientasi yang memungkinkan mahasiswa memahami lingkungan kerja, 

objek-objek yang dipelajari untuk mempermudah dan memperlancarkan peran 

mahasiswa saat bekerja kelak; 

2. Layanan Informasi yang memungkinkan mahasiswa menerima, memahami 

berbagai informasi seputar dunia kerja; 

3. Layanan Penempatan dan Penyaluran yang memungkinkanm mahasiswa atau 

lulusan memperoleh penempatan kerja yang tepat; 

4. Layanan Penguasaan Konten yang memungkinkan mahasiswa mengembangkan 

sikap dan kebiasaan yang baik dalam menguasai materi yang cocok dengan 

kecepatan, kemampuan dirinya, dunia kerjanya; 

5. Layanan Konseling perorangan yang memungkinkan mahasiswa mendapatkan 

layanan langsung tatap muka untuk mengentaskan permasalahan terkait pemilihan 

karir; 

6. Layanan Bimbingan Kelompok yang memungkinkan sejumlah mahasiswa secara 

bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh bahan dan membahas topik 

terkait pemilihan karir; 
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7. Layanan Konseling Kelompok yang memungkinkan mahasiswa masing-masing 

anggota kelompok memperoleh kesempatan untuk membahas dan pengentasan 

permasalahan terkait pemilihan karir melalui dinamika kelompok. 

 

Adapun kegiatan pendukung bagi layanan perencanaan individual meliputi:  

 

1. Aplikasi Instrumentasi, merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data dan 

keterangan mahasiswa; 

2. Himpunan Data, merupakan kegiatan untuk menghimpun seluruh data dan 

keterangan yang relevan dengan pengembangan mahasiswa; 

3. Konferensi Kasus, merupakan kegiatan untuk membahas permasalah mahasiswa 

dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberi 

keterangan. Pada kegiatan pendukung ini kasus bersifat terbatas dan tertutup; 

4. Alih Tangan Kasus, merupakan kegiatan pendukung untuk mendapatkan 

penanganan yang lebih tepat dan tuntas masalah yang dialami mahasiswa dengan 

memindahkan penangan kasus; 

5. Kunjungan Rumah, merupakan kegiatan memperoleh data keterangan, kemudahan 

dan kemitraan bagi terentaskannya permasalahan mahasiswa; 

6. Tampilan Kepustakaan, merupakan kegiatan dengan menyediakan berbagai media 

informasi. 

 

 

15.6 Sasaran Program 

 

Sasaran utama program bimbingan karir di STT-Garut adalah mahasiswa tingkat akhir, 

akan tetapi dari awal semester sampai dengan akhir semester mahasiswa di bimbing untuk 

merecanakan karirnya sedini mungkin. 
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Bab 16 

Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran  

 

 

Monitoring pembelajaran  adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran 

kemajuan atas proses pembelajaran.  Adapun evaluasi pembelajaran adalah kegiatan 

penilaian terhadap proses pembelajaran untuk perbaikan dan kelanjutan proses 

pembelajaran.  

Monitoring pembelajaran dilaksanakan oleh program studi dan Bagian Administrasi 

Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) STT-Garut melalui pemeriksaan Daftar Hadir 

Mahasiswa Dosen serta pokok bahasan materi perkuliahan.  Evaluasi proses 

pembelajaran dapat dilakukan dalam kurun waktu pelaksanaan pembelajaran atau setelah 

proses pembelajaran secara keseluruhan selesai.  Waktu evaluasi dipilih oleh Program 

Studi, sehingga tujuan / maksud dari evaluasi proses pembelajaran dapat tercapai. 

Pedoman pertanyaan dalam evaluasi proses pembelajaran untuk membuat / 

memperbaiki suatu keputusan antara lain: 

1. Bagaimana pendapat mahasiswa terhadap pembelajaran selama satu periode tertentu 

? 

2. Apakah pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah dibuat pada awal 

pembelajaran ? 

3. Jika ada perubahan, bagaimana bentuk perubahan itu dan apa alasan perubahan ? 

4. Apakah dosen atau tim dosen dalam proses pembelajaran ini telah bekerja dengan 

baik dan kompak ? 

 

Semua jawaban terhadap pertanyaan tersebut dapat digunakan sebagai masukan untuk 

membuat keputusan: 

1. Apakah dosen dan tim dosen yang sekarang ini perlu diperbaiki formasinya ? 

2. Apakah strategi pembelajaran yang selama ini digunakan perlu diganti dengan yang 

lain ? 

3. Apakah metode pembelajaran dosen perlu diubah ? 

 

Format evaluasi dilakukan melalui Angket Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa.  Angket 

untuk mengevaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa, dapat dibuat  dalam bentuk angket 

terbuka atau angket tertutup di mana pilihan jawaban telah disediakan.  Pertanyaan angket 

secara umum disusun sebagai berikut: 

 

 

STT-G
ar

ut



Pedoman Akademik STT-Garut    -   113 

 

 
 

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI GARUT 

 

EVALUASI DOSEN OLEH MAHASISWA 

 

 

1 Jurusan :  ...................................................... 

2 Nama dan Kode Mata Kuliah :  ...................................................... 

3 Nama Dosen :  ...................................................... 

4 Bentuk Kegiatan : [ ] kuliah 

   [ ] praktikum 

   [ ] lain-lain, sebutkan ............. 

 

 

MATERI EVALUASI 

 

Petunjuk 

 

Sesuai dengan yang Saudara ketahui, berilah penilaian secara jujur, objektif, dan penuh 

tanggung jawab terhadap dosen Saudara. Informasi yang Saudara berikan hanya akan 

dipergunakan dalam proses evaluasi dosen dan tidak akan berpengaruh terhadap status 

Saudara sebagai mahasiswa. Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam tabel 

berikut dengan cara melingkari angka (1-5) pada kolom skor.   

 

1 = sangat tidak baik/ sangat rendah/ tidak pernah 

2 = tidak baik/ rendah/ jarang  

3 = biasa/ cukup/ kadang-kadang  

4 = baik/ tinggi/ sering 

5 = sangat baik/ sangat tinggi/ selalu 
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No. Aspek yang dinilai Skor 

A. Kompetensi Pedagogik  

1. Kesiapan memberikan kuliah dan/ atau praktek/ praktikum  1  2  3  4  5 

2. Keteraturan dan ketertiban penyelenggaraan perkuliahan  1  2  3  4  5 

3. Kemampuan menghidupkan suasana kelas   1  2  3  4  5 

4. 
Kejelasan penyampaian materi dan jawaban terhadap 

pertanyaan di kelas 
 1  2  3  4  5 

5. Pemanfaatan media dan teknologi pembelajaran  1  2  3  4  5 

6. Keanekaragaman cara pengukuran hasil belajar   1  2  3  4  5 

7. Pemberian umpan balik terhadap tugas   1  2  3  4  5 

8. 
Kesesuaian materi ujian dan/ atau tugas dengan tujuan mata 

kuliah 
 1  2  3  4  5 

9. Kesesuaian nilai yang diberikan dengan hasil belajar  1  2  3  4  5 

 Skor A  

B. Kompetensi Profesional  

10. Kemampuan menjelaskan pokok bahasan/ topik secara tepat  1  2  3  4  5 

11. 
Kemampuan memberi contoh relevan dari konsep yang 

diajarkan 
 1  2  3  4  5 

12. 
Kemampuan menjelaskan keterkaitan bidang/ topik yang 

diajarkan dengan bidang/ topik lain 
 1  2  3  4  5 

13. 
Kemampuan menjelaskan keterkaitan bidang/ topik yang 

diajarkan dengan konteks kehidupan 
 1  2  3  4  5 

14. 
Penguasaan akan isu-isu mutakhir dalam bidang yang 

diajarkan 
 1  2  3  4  5 

15. 
Penggunaan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan 

kualitas perkuliahan 
 1  2  3  4  5 

16. 
Pelibatan mahasiswa dalam penelitian/ kajian dan atau 

pengembangan/ rekayasa/ desain yang dilakukan dosen 
 1  2  3  4  5 

17. Kemampuan menggunakan beragam teknologi komunikasi  1  2  3  4  5 

 Skor B  

C. Kompetensi Kepribadian  

18. Kewibawaan sebagai pribadi dosen  1  2  3  4  5 

19. Kearifan dalam mengambil keputusan  1  2  3  4  5 

20. Menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku  1  2  3  4  5 

21. Satunya kata dan tindakan  1  2  3  4  5 

22. 
Kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan 

kondisi 
 1  2  3  4  5 
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No. Aspek yang dinilai Skor 

23. Adil dalam memperlakukan mahasiswa  1  2  3  4  5 

 Skor C  

D. Kompetensi Sosial  

24. Kemampuan menyampaikan pendapat  1  2  3  4  5 

25. Kemampuan menerima kritik, saran, dan pendapat orang lain  1  2  3  4  5 

26. Mengenal dengan baik mahasiswa yang mengikuti kuliahnya  1  2  3  4  5 

27. 
Mudah bergaul di kalangan sejawat, karyawan, dan 

mahasiswa 
 1  2  3  4  5 

28. Toleransi terhadap keberagaman mahasiswa  1  2  3  4  5 

 Skor D  

 Skor Total  

 

 

 

Nilai Secara Keseluruhan (Modus) [1] [2] [3] [4] [5] 

 

Komentar Tambahan  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Berdasarkan hasil evaluasi ini, selanjutnya apakah dapat ditentukan tindakan untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran secara berkelanjutan? Proses pembelajaran mencakup 

tiga komponen, yaitu input, proses, dan output. 

 

Evaluasi terhadap komponen input adalah: 

1. Bagaimana entry behavior yang dimiliki mahasiswa ? 

2. Apakah bahan pembelajaran cukup relevan dan up-to-date ? 

3. Apakah ruang kelas cukup memadai ? 

4. Apakah bahan, alat, media pembelajaran telah tersedia ?  

Apakah dosen telah memahami tugas dan kewajiban mereka ? 

5. Apakah Silabus /  RPS perlu direvisi ? 

6. Strategi manakah yang paling cocok ? 

 

Evaluasi terhadap komponen proses adalah: 

1. Apakah strategi yang digunakan telah terbukti efektif ? 

2. Apakah media pembelajaran yang ada telah dimanfaatkan secara optimal ? 

3. Apakah metode pembelajaran telah berhasil membantu belajar mahasiswa secara 

baik ? 

4. Apakah cara belajar mahasiswa efektif ? 

 

Evaluasi terhadap komponen output adalah: 

1. Bagaimana indeks prestasi mahasiswa ? 

2. Bagaimana prestasi lain yang dimiliki mahasiswa ? 

3. Berapa lama studi mahasiswa ? 

4. Dan lain-lainnya. 

 

Evaluasi ini sebaiknya terpisah dari evaluasi terhadap output pembelajaran atau evaluasi 

hasil belajar mahasiswa. 
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Bab 17 

MONITORING, EVALUASI DAN 

REKAM JEJAK DOSEN 

 

 

17.1 Latar Belakang  

 

Dosen adalah salah satu komponen esensial dalam suatu sistem pendidikan di perguruan 

tinggi.  Peran, tugas, dan tanggungjawab dosen sangat penting dalam mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas 

manusia Indonesia, yang meliputi kualitas iman/takwa, akhlak mulia, dan penguasaan 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang 

maju, adil, makmur, dan beradab.  Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan 

yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional.   

 

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 

dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 

(Bab 1 Pasal 1 ayat 2).  Sementara itu, profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau 

kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang 

memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau 

norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.  

 

Kompetensi tenaga pendidik, khususnya dosen, diartikan sebagai seperangkat 

pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan 

diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya.  Kompetensi tersebut 

meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan 

kompetensi profesional.  

   

Tugas utama dosen adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja 

paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks 

pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik.  Sedangkan profesor atau guru 

besar adalah dosen dengan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi dan 

mempunyai tugas khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan luaskan 

gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.  Pelaksanaan tugas utama dosen ini perlu 

dievaluasi  dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen 

kepada para pemangku kepentingan.  

 

Kompetensi dosen menentukan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi 

sebagaimana yang ditunjukkan dalam kegiatan profesional dosen.  Untuk menjamin 

pelaksanaan tugas dosen berjalan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan 
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perundang undangan maka perlu dievaluasi setiap periode waktu yang ditentukan.  Buku 

Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan monitoring, evaluasi, dan rekam jejak 

dosen melalui model data terkait dengan Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan 

Tridharma Perguruan Tinggi  

 

 

17.2 Tujuan  

 

Evaluasi tugas utama dosen bertujuan untuk: 

1. meningkatkan profesionalisme dosen dalam melaksanakan tugas; 

2. meningkatkan proses dan hasil pendidikan; 

3. menilai akuntabilitas kinerja dosen di perguruan tinggi; 

4. meningkatkan atmosfer akademik di semua jenjang perguruan tinggi; dan 

5. mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional. 

 

 

17.3 Prinsip Evaluasi Tugas Utama Dosen  

 

Prinsip penetapan Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan 

Tinggi adalah sebagai berikut: 

1. Berbasis evaluasi diri; 

2. Saling asah, asih dan asuh; 

3. Meningkatkan profesionalisme dosen; 

4. Meningkatkan atmosfer akademik; 

5. Mendorong kemandirian perguruan tinggi. 

 

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dimulai oleh dosen dengan 

membuat evaluasi diri terkait semua kegiatan yang dilaksanakan baik pada bidang (1) 

pendidikan dan pengajaran, (2) penelitian dan pengembangan karya ilmiah, (3) 

pengabdian kepada masyarakat maupun (4) kegiatan penunjang lainnya.  Evaluasi ini 

diwujudkan dalam Laporan Kinerja.  Kemudian diserahkan kepada asesor untuk dinilai 

dan mendapatkan verifikasi.  Asesor dalam menilai diharapkan memakai prinsip saling 

asah, asih dan asuh.  Dosen yang kurang perlu mendapatkan bimbingan dan penjelasan 

dari asesor agar kinerja yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan dapat 

tercapai tanpa mengurangi kaidah akademik yang menjadi amanah undang-undang 

kepada asesor.  Aktivitas ini tentu bisa mendorong peningkatan profesionalisme dosen 

pada perguruan tinggi yang bersangkutan.  Apabila kegiatan evaluasi kinerja ini 

diterapkan untuk semua dosen maka akan berimplikasi kepada peningkatan atmosfer 

akademik yang berkelanjutan sehingga bisa mendorong terciptanya kemandirian 

perguruan tinggi dalam meningkatkan daya saing bangsa.    

 

 

17.4 Periode Evaluasi   

 

Evaluasi dilaksanakan secara periodik artinya evaluasi dilakukan pada setiap kurun waktu 

yang tetap.  Hal ini untuk menjaga akuntabilitas kepada pemangku kepentingan  terkait 

dengan kinerja perguruan tinggi.  Masing-masing perguruan tinggi dapat menentukan 
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sendiri periode evaluasi beban kerja dosen, perguruan tinggi dapat melakukan dalam 

semesteran dan atau tahunan.  Bahkan pada keadaan khusus pemimpin perguruan tinggi 

dapat melakukan evaluasi beban kerja dosen setiap saat diperlukan.  

 

 

17.5 Laporan Hasil Evaluasi  

 

Hasil evaluasi beban kerja dosen dilaporkan dan diserahkan oleh pemimpin perguruan 

tinggi setiap tahun.  Hasil evaluasi beban kerja dosen dapat memberikan gambaran kinerja 

dosen.  Oleh karena itu laporan evaluasi merupakan salah satu bentuk akuntabilitas 

kinerja dosen kepada masyarakat.  Hasil evaluasi ini dapat berimplikasi kepada 

keberlangsungan tunjangan profesi pendidik maupun tunjangan kehormatan dosen. 

Pemimpin perguruan tinggi berkewajiban memberikan teguran lisan, peringatan tertulis, 

penghentian sementara maupun permanen tunjangan profesi pendidik maupun tunjangan 

kehormatan terhadap dosen atau sanksi lainnya sesuai dengan kewenangan pemimpin 

perguruan tinggi apabila berdasarkan hasil evaluasi beban kerja tidak memenuhi 

persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan.  Dosen bertanggung 

jawab penuh atas kebenaran laporan dan ketepatan waktu melaporkan.  

    

 

17.6 Pelaksana Tugas Evaluasi  

 

Tugas untuk melaksanakan evaluasi merupakan tugas yang dilakukan terus-menerus 

sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan, oleh karena itu sebaiknya 

tidak dilakukan oleh suatu panitia ad hoc tetapi dilakukan oleh sebuah struktur 

kelembagaan yang ada dan melekat pada sistem di STT-Garut, yaitu Lembaga 

Penjaminan Mutu. Pelaksana tugas diharuskan untuk selalu berkoordinasi dengan 

program studi untuk memaksimalkan proses kinerja dosen.  

 

 

17.7 Beban Kerja Dosen  

  

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  

Sedangkan Profesor atau Guru Besar adalah dosen dengan jabatan akademik tertinggi 

pada satuan pendidikan tinggi dan mempunyai kewajiban khusus menulis buku dan karya 

ilmiah serta menyebarkan luaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. 

 

Tugas utama dosen tersebut adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan 

beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 

(enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1. tugas melakukan pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 

(sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan;   

2. tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi 
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yang bersangkutan atau melalui lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan;   

3. tugas penunjang tridarma perguruan tinggi dapat diperhitungkan SKS-nya sesuai 

dengan peraturan perundang undangan; 

4. tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dan tugas penunjang paling sedikit 

sepadan dengan 3 (tiga) SKS; 

5. tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor sekurang-kurangnya sepadan 

dengan 3 SKS setiap tahun. 

 

Pemimpin perguruan tinggi berkewajiban memberikan kesempatan kepada dosen untuk 

melaksanakan tridharma perguruan tinggi.  Dosen yang mendapat penugasan sebagai 

pimpinan perguruan tinggi sampai dengan tingkat Program Studi diwajibkan 

melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS.    

 

 

17.8 Tugas Utama Dosen  

 

Tugas melakukan pendidikan merupakan tugas di bidang pendidikan dan pengajaran yang 

dapat berupa: 

1. melaksanakan perkuliahan / tutorial dan menguji serta  menyelenggarakan kegiatan 

pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, praktik bengkel / studio / kebun 

percobaan / teknologi pengajaran;  

2. membimbing seminar Mahasiswa;   

3. membimbing Kuliah Kerja Nyata (KKN), Praktik Kerja Nyata (PKN), Praktik Kerja 

Lapangan (PKL);   

4. membimbing tugas akhir penelitian mahasiswa termasuk membimbing, pembuatan 

laporan hasil penelitian tugas akhir;  

5. penguji pada ujian akhir;  

6. membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;  

7. mengembangkan program perkuliahan;  

8. mengembangkan bahan pengajaran;  

9. menyampaikan orasi ilmiah;  

10. membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan.  

11. membimbing Dosen yang lebih rendah jabatannya;  

12. melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan dosen.  

 

Tugas melakukan penelitian merupakan tugas di bidang penelitian dan pengembangan 

karya ilmiah yang dapat berupa: 

1. menghasilkan karya penelitian;  

2. menerjemahkan / menyadur buku ilmiah;  

3. mengedit / menyunting karya ilmiah;  

4. membuat rancangan dan karya teknologi;  

5. membuat rancangan karya seni.  

 

 

Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: 
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1. menduduki jabatan pimpinan dalam lembaga pemerintahan / pejabat negara sehingga 

harus dibebaskan dari jabatan organiknya;   

2. melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat;   

3. memberi latihan / penyuluhan / penataran pada masyarakat;   

4. memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang 

pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan;   

5. membuat / menulis karya pengabdian kepada masyarakat.  

 

Tugas penunjang tridharma perguruan tinggi dapat berupa  

1. menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;  

2. menjadi anggota panitia / badan pada lembaga pemerintah;  

3. menjadi anggota organisasi profesi;  

4. mewakili perguruan tinggi / lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga;  

5. menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;  

6. berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;  

7. mendapat tanda jasa / penghargaan;  

8. menulis buku pelajaran SLTA kebawah;  

9. mempunyai prestasi di bidang olahraga / kesenian / sosial.  

 

 

17.9 Kewajiban Khusus Profesor  

 

Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor menurut Pasal 49 ayat 2 Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah: 

1. menulis buku; 

2. menghasilkan karya ilmiah; dan  

3. menyebarluaskan gagasan. 

 

Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor tidak menambah beban tugas 

profesor (12 SKS) tetapi merupakan bagian dari tugas yang wajib dipilih oleh profesor.   

Kewajiban khusus yang wajib dipilih ini paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS 

setiap tahun. Seorang profesor dalam tiga tahun wajib melaksanakan ketiga kewajiban 

khususnya 

  

Kewajiban khusus profesor dalam membuat buku adalah berupa buku yang sesuai dengan 

rumpun keahliannya dan atau sesuai dengan jabatan yang pernah atau sedang diembannya 

(pengalaman menjabat), diterbitkan oleh lembaga penerbit baik nasional maupun 

internasional yang mempunyai ISBN (International Standard of Book Numbering 

System).  Kewajiban khusus profesor dalam membuat karya ilmiah dapat berupa 

keterlibatan dalam satu judul penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi 

(termasuk penelitian untuk disertasi dan atau thesis),  memperoleh hak paten dan atau 

membuat karya teknologi atau seni.  Kewajiban profesor dalam menyebarluaskan 

gagasan dapat berupa menulis jurnal ilmiah menyampaikan orasi ilmiah, pembicara 

seminar, memberikan pelatihan, penyuluhan, penataran kepada masyarakat dan 

mendifusikan (menyebar luaskan) temuan karya teknologi dan atau seni.  Semua 
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kewajiban khusus profesor harus dilaksanakan secara melembaga dan sesuai dengan 

rumpun ilmu yang ditekuni. 

 

 

17.10 Dosen dengan Jabatan Struktural  

 

Dosen perguruan tinggi yang sedang menjalankan tugas negara sebagai pejabat struktural 

atau yang setara atas ijin pimpinan perguruan tinggi dan tidak mendapat tunjangan profesi 

pendidik maka beban tugasnya diatur oleh pemimpin perguruan tinggi mengacu pada 

ketentuan perundangan yang berlaku.  Profesor yang sedang menjalankan tugas negara 

sebagai pejabat struktural atau yang setara atas ijin pimpinan perguruan tingginya dan 

tidak mendapat tunjangan kehormatan dibebaskan dari tugas khusus profesor.   

 

 

17.11 Tugas Utama Dosen yang Sedang Tugas Belajar  

 

Dosen dengan status tugas belajar mempunyai tugas dan kewajiban belajar.  Beban kerja 

dosen tugas belajar diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri 

(Permendiknas No. 38 Tahun 2009)               

 

 

17.12 Prosedur Evaluasi  

 

1. Dosen membuat laporan kinerja secara periodik.  Laporan kinerja ini memuat semua 

aktivitas tridharma perguruan tinggi yang telah dilakukan dosen tersebut dan meliputi 

dharma pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan aktivitas 

penunjang lainnya. Dilengkapi dengan semua bukti pendukungnya diserahkan 

kepada asesor.  Karena laporan kinerja dosen merupakan aktivitas yang 

berkelanjutan maka dosen juga perlu melampirkan hasil evaluasi pada periode 

sebelumnya.  Asesor berjumlah dua orang dan ditugaskan oleh pemimpin perguruan 

tinggi untuk menilai ketercapaian prestasi SKS, dan memverifikasi kesesuaian 

dokumen pendukung dengan aktivitas tridharma perguruan tinggi yang telah 

dilakukan. 

  

2. Apabila ketercapaian kinerja dosen tersebut telah memenuhi syarat seperti yang 

dimaksud pada Bab III dan bukti pendukung sesuai dengan laporan yang dibuat maka 

laporan kinerja dianggap lolos.  Bukti pendukung laporan yang telah lolos 

dikembalikan kepada dosen yang bersangkutan untuk disimpan kembali dan dapat 

ditunjukkan apabila diperlukan. 

.   

3. Apabila asesor menyatakan: (a) ketercapaian kinerja dosen tidak atau belum 

memenuhi syarat dan/ atau (b) bukti pendukung tidak sesuai dengan aktivitas yang 

dilaporkan maka laporan kinerja dianggap gagal dan dikembalikan kepada dosen 

yang bersangkutan, untuk diperbaiki.  Dalam hal terjadi selisih pendapat antara 

asesor satu dengan asesor yang lain maka pemimpin perguruan tinggi dapat 

menunjuk asesor ketiga.  
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4. Ketua mengesahkan hasil laporan dan mengkompilasi semua laporan kinerja dosen 

yang menjadi tanggungjawabnya.  

 

 

17.13 Rancangan Tugas Dosen  

 

Pada setiap awal semester dosen diharapkan mempunyai rancangan kegiatan yang akan 

dilaksanakan pada semester berjalan, rancangan ini berguna baik bagi dosen, asesor 

maupun atasan untuk merencanakan alokasi waktu dan beban kerja dosen. Disamping itu 

dosen diharapkan juga mempunyai rancangan pengembangan profesi.  Rancangan 

pengembangan profesi ini dapat menjadi acuan untuk mengarahkan kegiatan dosen untuk 

mencapai cita-cita profesinya. 

 

  

17.14 Asesor  

 

Asesor bertugas untuk menilai dan memverifikasi laporan kinerja dosen.  Syarat menjadi 

asesor dan tatacara penilaian adalah sebagai berikut: 

1. Dosen yang masih aktif; 

2. Mempunyai NIRA (Nomor Identifikasi Registrasi Asesor) yang diterbitkan oleh 

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi; 

3. Telah mengikuti sosialisasi penilaian kinerja dosen; 

4. Ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi; 

5. Dihindari terjadinya konflik kepentingan;  

6. Satu atau semuanya dapat berasal dari perguruan tinggi sendiri ataupun dari 

perguruan tinggi lain;  

7. Mempunyai rumpun atau sub rumpun ilmu yang sesuai dengan dosen yang dinilai; 

8. Mempunyai kualifikasi jabatan fungsional dan atau tingkat pendidikan yang sama 

atau lebih tinggi dari dosen yang dinilai; 

9. Pemimpin perguruan tinggi mengatur agar asesor tidak menilai kinerja sendiri atau 

bertukar ganti asesor-dosen (A sebagai asesor menilai B sebagai dosen kemudian B 

sebagai asesor menilai A sebagai dosen); 

10. Bagi perguruan tinggi yang belum mampu mempunyai asesor dan kesulitan didalam 

mendapatkan asesor dari perguruan tinggi lain karena terkendala jarak dan waktu 

maka dapat mengajukan asesor sendiri dengan kriteria jabatan fungsional lektor dan 

sudah mempunyai sertifikat pendidik kepada Direktur Ketenagaan Ditjen Dikti.  

 

 

17.15 Rekam Jejak Dosen  

 

Laporan kinerja dosen disimpan di BAAK untuk digunakan sebagai materi rekam jejak 

dosen yang bersangkutan. 
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Bab 18 

Penutup  

 

 

 

Penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi STT-Garut merupakan gagasan peningkatan 

kapasitas, kematangan, dan kedewasaan sumberdaya manusia yang diekpresikan dalam 

wujud hasil keluaran (lulusan) seperti yang diharapkan dari suatu pembelajaran, dan 

untuk mencapai suatu sasaran serta tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.  

 

Mengingat pentingnya penyelenggaraan pendidikan tinggi, maka Panduan akademik bagi 

STT-Garut merupakan hal yang mutlak untuk dirumuskan, dilaksanakan, dan dievaluasi 

dengan baik dan cermat, sehingga lulusannya dapat memiliki keunggulan komparatif di 

bidangnya.  Kehadiran buku ini ditujukan untuk memberikan Panduan dalam 

implementasi sistem akademik di lingkungan STT-Garut, sehingga cita-cita kedirian 

STT-Garut dapat dicapai secara efektif dan efisien. 

 

Buku Panduan Akademik ini merupakan kerangka umum, sehingga untuk 

operasionalisasinya masih diperlukan penjabarannya yang dapat diwujudkan dalam 

bentuk petunjuk pelaksanaan dan/ atau petunjuk teknis untuk masing-masing butir yang 

disajikan dalam buku panduan ini. 

 

 

 Ditetapkan di : Garut 

Pada tanggal : 15 Februari 2016 

 

Ketua, 

 

 

 

 

 

Dr. Hilmi Aulawi, M.T. 

NIDN. 0425127801 
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