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KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI GARUT 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

Nomor: 171/ITG/A.1/A/X/2021 

 

 

Tentang: 

 

PELAKSANAAN KEGIATAN PERKULIAHAN  

INSTITUT TEKNOLOGI GARUT 

 

 

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI GARUT 

 
Menimbang  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan 

Tinggi dan penyelenggaraan tugas-tugas pokok Institut 

Teknologi Garut diperlukan aturan-aturan yang menata, 

mengatur, dan mengelola tentang perkuliahan; 

2. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada butir (1) 

di atas, perlu dikeluarkan surat keputusan tentang 

pelaksanaan kegiatan perkuliahan di lingkungan Institut 

Teknologi Garut. 

 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi; 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 

2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 

Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi; 

5. Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Al 

Musaddadiyah Nomor 204/YAM/Pgr./Kep./VIII/2021 

tentang Statuta Institut Teknologi Garut; 

6. Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 

118/ITG/A.1/A/IX/2021 tentang Rencana Induk 

Pengembangan Institut Teknologi Garut Tahun 2021-2030; 

7. Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 

139/ITG/A.1/A/IX/2021 tentang Rencana Strategis Institut 

Teknologi Garut Tahun 2021-2035; 
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Memperhatikan  : 

 

8. Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 

148/ITG/A.1/A/X/2021 tentang Pedoman Akademik Institut 

Teknologi Garut. 

 

Keputusan Rapat Senat Institut Teknologi Garut tanggal 14 

Oktober 2021. 

 

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan 

Pertama  : 

 

 

Kedua   : 

 

Ketiga   : 

 

Memberlakukan peraturan pelaksanaan kegiatan perkuliahan 

Institut 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 Oktober 2021 

 

Rektor, 

 

 

 

 

 

Dr. Hilmi Aulawi, S.T., M.T. 

NIDN. 0425127801 
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Lampiran Surat Keputusan  

Rektor Institut Teknologi Garut  

Nomor: 171/ITG/A.1/A/X/2021 

 

 

MEKANISME PERKULIAHAN 

 

 

Pasal 1 

Sistem Kredit Semester 

 

Sistem Kredit Semester (SKS) 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 (SKS). 

 

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, yaitu 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. 

 

 

Pasal 2 

Bentuk Perkuliahan 

 

Bentuk perkuliahan yang dilaksanakan terbagi dalam tiga bagian yaitu: 

1. Bentuk perkuliahan yang dilaksanakan dalam ruangan kelas/ blended learning, 

dimulai dari pendahuluan sampai pertemuan terakhir, dan memfasilitasi program 

MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka).  Jumlah pertemuan yang dilaksanakan 

dalam tatap muka di kelas sesuai dengan kehendak silabus; 
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2. Bentuk perkuliahan yang dilaksanakan di ruangan laboratorium, merupakan 

pengenalan materi ke dalam bentuk praktikum; 

3. Bentuk perkuliahan lapangan, yaitu bentuk perkuliahan yang dilaksanakan di luar 

lingkungan InstitutTeknologi Garut (ITG) berbentuk kerja praktek.  

 

  

Pasal 3 

Frekuensi Perkuliahan 

 

Frekuensi perkuliahan terdiri dari: 

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

pertemuan dan sekurang-kurangnya 14 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.  

 

 

Pasal 4 

Bimbingan Studi 

 

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

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 ITG 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 ITG. 

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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Pasal 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. 

 

 

Pasal 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. 

 

 

Pasal 7  

 Semester Antara 

 

1. 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. 

2. Syarat-syarat pendaftaran mengikuti Semester Antara ini adalah sebagai berikut: 

a. Mendaftarkan diri mengikuti Semester Antara dan mengisi formulir pendaftaran; 

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

Jurusan/ Program Studi yang bersangkutan; 

c. Pengambilan mata kuliah harus seijin dosen wali dan ketua panitia Semester 

Antara; 

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

SKS. 

3. Peserta Semester Antara adalah: 

a. Terdaftar sebagai mahasiswa ITG; 

b. Mata kuliah yang diambil harus berdasarkan permintaan mahasiswa dengan 

jumlah peserta minimal 10 orang; 
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c. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah pada semester antara setelah 

menempuh mata kuliah prasyarat. 

d. Apabila mahasiswa pernah menempuh mata kuliah sebelumnya, maka nilai akhir 

yang digunakan adalah nilai terbaik. 

4. Teknis pelaksanaan Semester Antara: 

a. Diselenggarakan seteleh berakhirnya semester ganjil, sekitar bulan Juli-Agustus, 

pada tahun akademik yang bersangkutan; 

b. Banyaknya pertemuan 16 kali (2 kali seminggu) termasuk penyelenggaraan UTS 

dan UAS, absensi kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan minimal 75%, 

apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut mahasiswa dinyatakan tidak lulus; 

c. 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; 

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

akhir dan tugas dan lain-lain; 

e. Pembiayaan Semester Antara dilakukan di muka dan tidak diijinkan adanya 

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

kecuali. 

 

 

Pasal 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 Rektor ITG c.q. BAAK ITG.  

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. 

 

 

Pasal 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 dan Kemahasiswaan (BAAK) dan Bagian Adminstrasi 

Keuangan (BAK) dengan membawa surat permohonan aktif kembali kepada 

Rektor ITG disertai Lampiran Surat Persetujuan Rektor 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 Rektor ITG dikenakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

a. Mahasiswa yang bersangkutan pada prinsipnya diperlakukan bukan lagi sebagai 

mahasiswa Institut Teknologi Garut; 

b. Mereka yang disebut pada butir di atas jika berminat aktif kembali harus 

mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor Institut Teknologi Garut 

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

c. Mereka yang tidak menggunakan kesempatan mengajukan permohonan ke 

Rektor untuk aktif kembali dinyatakan mengundurkan diri dari Institut 

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 

Institut Teknologi Garut.  Apabila Mahasiswa ini ingin aktif kembali, maka ia wajib 

mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor Institut Teknologi Garut.  Apabila 

pengajuan tersebut disetujui oleh Rektor, 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. 

 

 

Pasal 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 ITG. 

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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Pasal 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 pada Pasal 

11 Ayat 1 (satu). 

 

 

Pasal 12 

Kelulusan 

 

1. Evaluasi keseluruhan kegiatan akademik dimaksudkan untuk mengevaluasi 

mahasiswa yang telah melengkapi studinya.  Mahasiswa yang dinyatakan telah 

selesai program studinya berhak mendapatkan gelar Sarjana dari ITG bagi jenjang 

pendidikan S1. 

2. Seorang mahasiswa dinyatakan telah selesai program studinya bila ia 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 2 (dua) sertifikat kompetensi. 

3. 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. 

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

mendapat predikat sebagai disajikan pada berikut: 

 

Tabel 1 

Yudisium Lulusan 

 

Yudisium IPK Lama Studi 

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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Pasal 12 

Pedoman Tambahan 

 

Untuk aturan / pedoman perkuliahan yang belum ada akan dilakukan penyempurnaan 

seperlunya. 
 

 

 

 

 Ditetapkan di :   Garut 

Pada tanggal :   15 Oktober 2021 

 

Rektor, 

 

 

 

 

 

Dr. Hilmi Aulawi, S.T., M.T. 

NIDN. 0425127801 

 


