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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh,

uji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan kemudahan yang dikaruniakan kepada kita
dalam menjalankan berbagai tugas dan aktivitas.

Dalam rangka mewujudkan visi Institut Pertanian Bogor untuk menjadi terdepan dalam memperkokoh
martabat bangsa melalui pendidikan tinggi unggul pada tingkat global di bidang pertanian, kelautan, dan
biosains tropika, salah satu hal yang penting adalah penguatan sistem dan manajemen perguruan tinggi.
Penguatan ini dilakukan dalam bentuk implementasi sistem penjaminan mutu pada berbagai proses
manajemen perguruan tinggi, baik pada bidang akademik (tridharma perguruan tinggi), maupun non-
akademik.

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal memerlukan adanya dasar dan kebijakan sebagai acuan
pelaksanaan.  Buku “Prosedur Operasional Baku Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Institut
Pertanian Bogor” ini memuat Keputusan Rektor tentang kebijakan IPB dalam mengatur kegiatan
operasional program pendidikan sarjana yang berlaku pada semua unit kerja di IPB (Departemen, Fakultas,
dan Sekolah), serta menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan akademik.

Semoga buku ini dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk keberhasilan implementasi sistem
penjaminan mutu di IPB yang kita cintai.

Wassalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bogor, November 2015

Rektor,

ttd

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc

NIP 19590910 198503 1 003

P



iv



v

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NOMOR 273/IT3/DT/2015

Tentang

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor
096/IT3/DT/2012 telah ditetapkan Prosedur Operasional Baku Penyelenggaraan
Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor;

b. bahwa sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan program pendidikan
khususnya untuk Program Sarjana (S1) Institut Pertanian Bogor, dan dengan telah
terjadinya beberapa perubahan dalam struktur organisasi Institut Pertanian Bogor
terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari unit kerja unsur pelaksana administrasi di
bidang administrasi pendidikan, serta sesuai dengan hasil evalusi terhadap efektivitas
dari implementasi Prosedur Operasional Baku dalam penyelenggaraan Program
Pendidikan Sarjana, maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap Prosedur
Operasional Baku yang telah berlaku selama ini;

c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b
tersebut di atas, dan sesuai usul dari Kepala Kantor Manajemen Mutu Institut
Pertanian Bogor (Surat Nomor 12209/IT3.17/TU/2015), maka perlu menetapkan
Prosedur Operasional Baku Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana yang baru
dan perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Prosedur
Operasional Baku Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian
Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta  Institut Pertanian
Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme
Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5699);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan
Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri
Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;

7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963
tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
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8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 769);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun
2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012
tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;

11. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL
BAKU PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA INSTITUT PERTANIAN
BOGOR.

PERTAMA : Mencabut 25 (dua puluh lima) Prosedur Operasional Baku  yang terkait dengan
penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor sebagaimana
ditetapkan dalam Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor : 096/IT3/DT/2012
dengan kode dan judul Prosedur Operasional Baku (POB) sebagaimana tercantum
Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Memberlakukan 22 (dua puluh dua) Prosedur Operasional Baku dengan kode dan judul
Prosedur Operasional Baku sebagaimana tercantum Lampiran II Keputusan ini sebagai
Prosedur Operasional Baku yang baru dalam penyelenggaraan Program Pendidikan
Sarjana Institut Pertanian Bogor;

KETIGA : Prosedur Operasional Baku sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini
harus digunakan sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Institut Pertanian Bogor
dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana di lingkungan
Institut Pertanian Bogor terhitung mulai ditetapkannya keputusan ini;

KEEMPAT : Naskah lengkap dari Prosedur Operasional Baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran
II dan sesuai dengan kode serta judul sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua
Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2016.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 23 November 2015
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP :  19590910 198503 1 003
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Lampiran I.
Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor
Nomor : 273/IT3/DT/2015
Tentang : Prosedur Operasional Baku Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Institut

Pertanian Bogor

PENCABUTAN
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE) PENYELENGGARAAN

PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

No. Kode Judul

1 POB-IPB-S1-1 Penyusunan Standar Mutu

2 POB-IPB-S1-2 Penerimaan Mahasiswa Baru

3 POB-IPB-S1-3 Registrasi Awal

4 POB-IPB-S1-4 Registrasi Ulang

5 POB-IPB-S1-5 Pembimbingan Akademik

6 POB-IPB-S1-6 Penyusunan Jadwal Perkuliahan

7 POB-IPB-S1-7 Penilaian Prestasi Akademik

8 POB-IPB-S1-8 Pelaksanaan Kuliah dan Praktikum

9 POB-IPB-S1-9 Pengembangan dan Penyelenggaraan E-Learning

10 POB-IPB-S1-10 Pelaksanaan Ujian dan Penilaian Mata Kuliah

11 POB-IPB-S1-11 Evaluasi Proses Belajar Mengajar

12 POB-IPB-S1-12 Program Mobilitas Mahasiswa (Student Mobility Program)

13 POB-IPB-S1-13 Permohonan Perpanjangan Masa Studi

14 POB-IPB-S1-14 Pindah Mayor

15 POB-IPB-S1-15 Penyelesaian Tugas Akhir

16 POB-IPB-S1-16 Penilaian Akhir Studi

17 POB-IPB-S1-17 Pemutusan Studi

18 POB-IPB-S1-18 Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum

19 POB-IPB-S1-19 Pengelolaan Data Akademik

20 POB-IPB-S1-20 Pelayanan Beasiswa

21 POB-IPB-S1-21 Survei Kepuasan Mahasiswa

22 POB-IPB-S1-22
Penjaringan Umpan Balik dari Lulusan dan Pengguna Lulusan (Tracer

Study)

23 POB-IPB-S1-23 Penyelenggaraan Wisuda
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No. Kode Judul

24 POB-IPB-S1-24 Akreditasi Program Studi

25 POB-IPB-S1-25 Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,
PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.

Ttd

NIP :  19590910 198503 1 003
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Lampiran II.
Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor
Nomor : 273/IT3/DT/2015
Tentang : Prosedur Operasional Baku Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Institut

Pertanian Bogor

PEMBERLAKUAN
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE) PENYELENGGARAAN

PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

No. Nomor
Revisi Kode Judul

1 01 POB-IPB-S1-1 Penerimaan Mahasiswa Baru

2 01 POB-IPB-S1-2 Registrasi Awal

3 01 POB-IPB-S1-3 Registrasi Ulang

4 01 POB-IPB-S1-4 Pembimbingan Akademik

5 01 POB-IPB-S1-5 Penyusunan Jadwal Perkuliahan

6 01 POB-IPB-S1-6 Penilaian Prestasi Akademik

7 01 POB-IPB-S1-7 Pelaksanaan Kuliah dan Praktikum

8 01 POB-IPB-S1-8 Pengembangan dan Penyelenggaraan e-learning

9 01 POB-IPB-S1-9 Pelaksanaan Ujian dan Penilaian Mata Kuliah

10 01 POB-IPB-S1-10 Evaluasi Proses Belajar Mengajar

11 01 POB-IPB-S1-11 Program Mobilitas Mahasiwa ( Student Mobility Program )

12 01 POB-IPB-S1-12 Permohonan Perpanjangan Masa Studi

13 01 POB-IPB-S1-13 Pindah Mayor

14 01 POB-IPB-S1-14 Penyelesaian Tugas Akhir

15 01 POB-IPB-S1-15 Penilaian Akhir Studi

16 01 POB-IPB-S1-16 Pemutusan Studi

17 01 POB-IPB-S1-17 Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum

18 01 POB-IPB-S1-18 Pelayanan Beasiswa

19 01 POB-IPB-S1-19 Survei Kepuasan Mahasiswa

20 01 POB-IPB-S1-20
Penjaringan Umpan Balik dari Lulusan dan Pengguna Lulusan

(Tracer Study)

21 01 POB-IPB-S1-21 Penyelenggaraan Wisuda

22 01 POB-IPB-S1-22 Akreditasi Program Studi
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REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,
PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.

Ttd

NIP :  19590910 198503 1 003
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1. TUJUAN
1.1. Memberikan panduan dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru

program pendidikan sarjana IPB agar transparan dan akuntabel.
1.2. Menjamin program studi dapat memperoleh input calon mahasiswa yang

bermutu baik.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur Operasional Baku (POB) ini mencakup proses pendaftaran, seleksi, dan
pemanggilan calon mahasiswa untuk melakukan registrasi awal.

3. PENGERTIAN/DEFINISI
3.1. Calon mahasiswa program pendidikan sarjana IPB adalah warga negara

Indonesia atau asing lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang setara,
lulusan program Diploma (minimal D3), atau mahasiswa Perguruan Tinggi (PT)
lain baik nasional maupun internasional yang memenuhi syarat untuk masuk
atau pindah ke IPB.

3.2. Calon mahasiswa pindahan dari PT lain adalah mahasiswa yang berasal dari
PT lain yang mendaftar untuk pindah ke program pendidikan sarjana IPB.

3.3. Calon mahasiswa alih jenis adalah lulusan program diploma yang memenuhi
kualifikasi dan persyaratan yang ditetapkan untuk mendaftar di program sarjana
alih jenis IPB.

3.4. Calon mahasiswa afiliasi adalah mahasiswa yang berasal dari PT lain yang
memenuhi persyaratan dan mendapat izin dari IPB untuk mengambil mata
kuliah tertentu yang disyaratkan untuk penyelesaian studi di PT asalnya.

3.5. Mahasiswa baru IPB adalah mahasiswa yang untuk pertama kali mengikuti
pendidikan di IPB.

3.6. Registrasi awal adalah registrasi yang wajib dilakukan pada saat pertama kali
terdaftar di IPB.

3.7. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) adalah jalur
masuk Perguruan Tinggi Negeri di tingkat nasional melalui seleksi rapor siswa
SMA yang mengajukan diri untuk menjadi mahasiswa PTN (jalur undangan).

3.8. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) adalah kegiatan
seleksi calon mahasiswa untuk memasuki Perguruan Tinggi Negeri di tingkat
nasional dengan pola ujian tertulis.

3.9. Prestasi Internasional dan Nasional (PIN) yaitu jalur masuk IPB melalui
undangan khusus yang diberikan kepada calon mahasiswa (lulusan SMA) yang
mempunyai prestasi istimewa, baik pada skala nasional maupun internasional.

3.10. Ujian Talenta Masuk (UTM) IPB yaitu jalur penerimaan mahasiswa program
sarjana IPB yang berbasis kepemimpinan dan kewirausahaan serta cinta
pertanian.
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3.11. Beasiswa Utusan Daerah (BUD) yaitu suatu cara penerimaan mahasiswa
program sarjana IPB yang direkomendasikan dan dibiayai oleh Pemerintah
Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

3.12. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) yaitu panitia yang dibentuk oleh
IPB untuk mengoordinasikan proses administrasi dalam penerimaan
mahasiswa baru. PPMB diketuai oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan (WRAK).

3.13. Program Pendidikan Kompetensi Umum (Program PKU) adalah Unit yang
bertugas melaksanakan kegiatan dan mengendalikan mutu pendidikan
kompetensi umum

3.14. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah borang rencana studi online yang berisi
rencana mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa pada semester mendatang
(termasuk alih tahun), baik dalam bentuk kuliah, praktikum, praktik lapang,
praktik kerja, Kuliah Kerja Profesi (KKP), magang, maupun tugas akhir lainnya

3.15. DO adalah Drop Out.
3.16. UKT adalah Uang Kuliah Tunggal.

4. REFERENSI
4.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan.

4.3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pola
Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang
Diselenggarakan oleh Pemerintah.

4.4. Peraturan Rektor IPB Nomor 15/IT3/DT/2014 tentang Tata Tertib
Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana IPB

4.5. Peraturan Rektor IPB Nomor 14/IT3/DT/2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu
IPB

4.6. Peraturan Rektor IPB Nomor 15/IT3/DT/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem
Penjaminan Mutu Internal IPB

4.7. Keputusan Senat Akademik Nomor 20/I/KEP/SA/2003 tentang Proses
Registrasi Pendidikan.

5. KETENTUAN UMUM
5.1. Persyaratan umum untuk pendaftaran sebagai calon mahasiswa IPB yang

berasal dari lulusan SMA dan sederajat adalah: sehat jasmani dan rohani,
bebas dari penggunaan narkoba, dan bersedia tinggal di asrama IPB pada
tahun pertama.

5.2. Calon mahasiswa yang dipanggil pada tahun pertama akan mengikuti
pendidikan di Program PKU.
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5.3. Seleksi bagi calon mahasiswa IPB terdiri atas penilaian hasil studi selama di
SMA, ujian tertulis, atau penyetaraan satuan kredit semester (sks) sesuai
dengan jenis jalur masuk.

5.4. Mahasiswa asing yang telah menjadi mahasiswa di salah satu PT di luar negeri
dapat mengikuti pendidikan di IPB dengan tujuan melanjutkan pendidikan,
mengambil mata kuliah tertentu, atau melaksanakan tugas khusus/penelitian.

5.5. Jalur masuk penerimaan calon mahasiswa baru IPB program sarjana dilakukan
dengan prinsip education for every-one melalui 9 (sembilan) jalur, yaitu:
5.5.1. SNMPTN
5.5.2. SBMPTN
5.5.3. PIN
5.5.4. BUD
5.5.5. UTM IPB
5.5.6. Penerimaan mahasiswa asing
5.5.7. Penerimaan mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain
5.5.8. Penerimaan mahasiswa alih jenis
5.5.9. Penerimaan mahasiswa afiliasi

5.6. Persyaratan melakukan registrasi awal yaitu:
5.6.1. Menyerahkan surat panggilan penerimaan dan/atau tanda lulus seleksi
5.6.2. Menyerahkan fotokopi ijazah dan rapor yang sah dari jenjang pendidikan

sebelumnya
5.6.3. Menyerahkan foto diri (pasfoto)
5.6.4. Menyerahkan keterangan sehat dari dokter
5.6.5. Khusus untuk mahasiswa pindahan dari PT lain, menyerahkan

keterangan perpindahan antar-PT
5.6.6. Khusus untuk mahasiswa warga negara asing menyerahkan keterangan

yang memenuhi ketentuan penerimaan mahasiswa asing;
5.6.7. Tanda bukti pelunasan biaya pendidikan (UKT), dan
5.6.8. Bagi calon mahasiswa alih jenis tidak melewati proses konfirmasi

pendapatan orang tua.
5.7. Masa pendaftaran calon mahasiswa IPB untuk berbagai jalur penerimaan yaitu:

5.7.1. SNMPTN dan SBMPTN dibuka berdasarkan jadwal yang ditetapkan
panitia nasional.

5.7.2. UTM dan alih jenis ditutup paling lambat 2 (dua) minggu sebelum
pelaksanaan ujian tulis.

5.7.3. BUD dan PIN ditutup paling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan
seleksi.

5.8. Pelaksanaan seleksi calon mahasiswa baru untuk berbagai jalur penerimaan di
IPB yaitu:
5.8.1. Seleksi calon mahasiswa jalur SNMPTN dilakukan berdasarkan nilai

rapor kelas X sampai dengan semester I kelas XII yang diunggah secara
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online, mengikuti jadwal yang ditentukan oleh Panitia SNMPTN
Nasional.

5.8.2. Seleksi calon mahasiswa jalur BUD dilakukan berdasarkan nilai rapor
semester I kelas X sampai dengan semester I kelas XII dan
rekomendasi dari institusi penyandang dana, dilaksanakan setelah
SNMPTN selesai.

5.8.3. Seleksi calon mahasiswa jalur SBMPTN dilakukan dengan ujian tulis,
jadwal ditentukan oleh panitia SBMPTN Nasional.

5.8.4. Seleksi calon mahasiswa jalur UTM dilakukan dengan ujian tulis sesuai
dengan jadwal yang ditentukan IPB. Pelaksanaannya setelah SBMPTN
selesai.

5.8.5. Seleksi calon mahasiswa jalur alih jenis dilakukan dengan ujian tulis dan
penyetaraan sks.

5.8.6. Seleksi calon mahasiswa jalur PIN dilakukan pemeriksaan dokumen
berdasarkan prestasi istimewa calon mahasiswa.

5.8.7. Seleksi calon mahasiswa jalur mahasiswa asing, afiliasi dan pindahan
dilakukan dengan pemeriksaan dokumen persyaratan masuk IPB.

6. PROSEDUR
6.1. Rincian Prosedur

6.1.1. PPMB mengadakan rapat koordinasi Pimpinan IPB, fakultas, dan
departemen untuk menentukan kuota penerimaan mahasiswa baru dari
setiap jalur penerimaan dengan mempertimbangkan:
6.1.1.1. Rencana strategis IPB, terutama yang terkait dengan

pengembangan keilmuan dan misi IPB untuk pembangunan
bangsa

6.1.1.2. Rencana pengembangan fakultas/departemen
6.1.1.3. Hasil evaluasi tingkat keketatan (selektivitas) penerimaan

mahasiswa baru pada tahun-tahun sebelumnya, dan
6.1.1.4. Daya sangga fasilitas dan dosen pada masing-masing

departemen penyelenggara program studi.
6.1.2. PPMB mengumumkan penerimaan mahasiswa baru IPB kepada publik

untuk semua jalur kecuali untuk mahasiswa pindahan dan afiliasi.
Pengumuman dilakukan paling lambat dua bulan sebelum masa
pendaftaran. Pengumuman penerimaan mahasiswa asing dapat
disampaikan melalui perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri.

6.1.3. PPMB membuka pendaftaran calon mahasiswa baru.
6.1.4. Calon mahasiswa mengajukan lamaran kepada IPB.
6.1.5. PPMB melakukan seleksi calon mahasiswa.
6.1.6. PPBM melakukan penetapan hasil seleksi
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6.1.7. PPMB mengumumkan hasil seleksi secara online. Surat panggilan dan
registrasi dapat diunduh dari website IPB (http://www.ipb.ac.id).

6.1.8. PPMB mengkoordinasikan pelaksanaan registrasi awal calon
mahasiswa yang diterima menjadi mahasiswa IPB.

6.1.9. PPMB mengadakan rapat koordinasi untuk mengevaluasi hasil seleksi.
6.1.10. PPMB membuat data statistik penerimaan mahasiswa baru dari

berbagai jalur yang memuat jumlah pelamar, jumlah yang diterima dan
jumlah yang melakukan registrasi.

6.1.11. PPMB mendistribusikan data statistik penerimaan mahasiswa baru
kepada semua unit terkait di IPB.

6.1.12. PPMB membuat laporan penerimaan mahasiswa baru setiap tahun ke
pimpinan IPB.
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6.2. Bagan Alir Prosedur

7. DOKUMEN PENDUKUNG
Tidak ada.
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1. TUJUAN
Memberikan panduan dalam melaksanakan registrasi awal bagi calon mahasiswa baru
IPB agar transparan dan memperoleh calon mahasiswa baru yang bermutu baik.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur Operasional Baku (POB) ini meliputi persyaratan registrasi awal bagi
mahasiswa baru program pendidikan sarjana IPB dari semua jalur penerimaan
mahasiswa baru.

3. PENGERTIAN/DEFINISI
3.1. Registrasi awal adalah registrasi yang dilakukan oleh mahasiswa pada saat

pertama kali diterima di IPB.
3.2. Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah bentuk sumbangan pembinaan pendidikan

(SPP) yang merupakan kontribusi orang tua mahasiswa atas penyelenggaraan
pendidikan di IPB yang besarnya ditentukan dengan mempertimbangkan
kondisi sosial-ekonomi mahasiswa yang bersangkutan dan Biaya Kuliah
Tunggal (BKT) tiap program studi.

3.3. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) adalah panitia yang dibentuk oleh
IPB untuk mengoordinasikan proses administrasi dalam penerimaan
mahasiswa baru. PPMB diketuai oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan (WRAK).

3.4. Direktorat Administrasi Pendidikan (Dit. AP) adalah direktorat yang mempunyai
tugas strategis melaksanakan pengembangan administrasi pendidikan program
multistrata dan multijenis.

3.5. Program Pendidikan Kompetensi Umum (Program PKU) adalah Unit yang
bertugas melaksanakan kegiatan dan mengendalikan mutu pendidikan
kompetensi umum

4. REFERENSI
4.1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

4.2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pola
Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang
diselenggarakan oleh Pemerintah.

4.3. Peraturan Rektor IPB Nomor 14/IT3/DT/2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu
IPB

4.4. Peraturan Rektor IPB Nomor 15/IT3/DT/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem
Penjaminan Mutu Internal IPB
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4.5. Ketetapan Senat Akademik Nomor 20/I/KEP/SA/2003 tentang Proses
Registrasi Pendidikan.

5. KETENTUAN UMUM
5.1. Jadwal registrasi awal bagi mahasiswa baru IPB ditetapkan sesuai

kesepakatan nasional untuk jalur masuk yang mengikuti aturan nasional
(contoh: SNMPTN dan SBMPTN ) dan kalender pendidikan IPB pada tahun
akademik berjalan.

5.2. Persyaratan mengikuti registrasi awal yaitu:
5.2.1. Menyerahkan surat panggilan penerimaan dan/atau tanda lulus seleksi
5.2.2. Menunjukkan dokumen asli bukti kelulusan dan prestasi akademik dari

jenjang pendidikan sebelumnya serta menyerahkan duplikatnya yang
telah disahkan oleh sekolah/perguruan tinggi asalnya. Dokumen
tersebut yaitu: ijazah dan rapor SMA untuk calon mahasiswa baru IPB
lulusan SMA (jalur SNMPTN, SBMPTN, UTM, BUD, dan PIN), atau
ijazah dan transkrip program diploma bagi calon mahasiswa baru IPB
jalur alih jenis pendidikan

5.2.3. Menyerahkan keterangan sehat dari dokter
5.2.4. Khusus untuk mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain,

menyerahkan keterangan perpindahan antar perguruan tinggi;
5.2.5. Khusus untuk mahasiswa warga negara asing menyerahkan

keterangan yang memenuhi ketentuan penerimaan mahasiswa asing,
dan

5.2.6. Menyerahkan tanda bukti pelunasan biaya pendidikan semester
pertama.

5.3. Calon mahasiswa baru yang terindikasi melakukan pemalsuan/rekayasa
dokumen persyaratan registrasi awal diminta melakukan klarifikasi langsung
dengan pimpinan IPB. Pimpinan IPB meneliti lebih jauh legalitas dokumen dan
memberikan sanksi apabila indikasi tersebut terbukti. Sanksi atas tindakan
tersebut dapat berupa: gugurnya status kelulusan seleksi yang bersangkutan;
atau dikenakan status percobaan untuk kurun waktu tertentu, yang
bersangkutan akan dikeluarkan dari IPB apabila gagal memenuhi ketentuan
syarat status percobaan tersebut.

6. PROSEDUR
6.1. Rincian Prosedur

6.1.1. IPB memanggil calon mahasiswa baru yang telah lulus seleksi melalui
surat panggilan. Khusus bagi calon mahasiswa jalur penerimaan
SNMPTN, SBMPTN, UTM, dan PIN dalam surat panggilan tersebut
tercantum tanggal untuk melakukan konfirmasi dan jadwal pengiriman
dokumen bukti penghasilan orang tua. Prosedur lanjut ke butir 6.1.2.
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Prosedur untuk calon mahasiswa baru jalur penerimaan BUD, Alih Jenis
Pendidikan, Pindahan, dan Mahasiswa Asing langsung dilanjutkan ke
butir 6.1.5.

6.1.2. Calon mahasiswa baru mengirimkan dokumen bukti penghasilan orang
tua ke alamat PPMB.

6.1.3. PPMB menginformasikan tarif UKT untuk calon mahasiswa berdasarkan
keterangan penghasilan orang tua.

6.1.4. PPMB mengirimkan formulir validasi biaya pendidikan bagi calon
mahasiswa baru yang berisi ketetapan UKT dan biaya asrama.

6.1.5. Calon mahasiswa baru membayar biaya pendidikan tahun pertama
pada jadwal yang telah ditentukan.

6.1.6. Calon mahasiswa baru datang langsung memenuhi undangan IPB untuk
melakukan registrasi awal pada jadwal yang telah ditentukan.  Calon
mahasiswa baru yang tidak dapat datang pada saat yang telah
ditentukan tanpa alasan yang dapat diterima oleh pimpinan IPB
dianggap mengundurkan diri.

6.1.7. PPMB memeriksa kelengkapan persyaratan registrasi awal dan
memverifikasi legalitasnya. Calon mahasiswa baru yang telah
memenuhi semua persyaratan ditetapkan sebagai mahasiswa baru IPB.
Calon mahasiswa baru yang tidak dapat membuktikan legalitasnya
dikenakan sanksi yang ditetapkan oleh pimpinan IPB (lihat ketentuan
umum butir 5.3).

6.1.8. PPMB menginput data mahasiswa baru yang selanjutnya dikelola di
dalam Sistem Informasi Manajemen Akademik IPB.
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6.2. Bagan Alir Prosedur
POB Registrasi Awal

PPMB Calon Mahasiswa Rektor Dit. AP Program PKU

Mulai

Memanggil calon
mahasiswa untuk

registrasi

Menyiapkan
kelengkapan berkas

registrasi

Menyerahkan
keterangan

penghasilan orang
tua/wali

Menginformasikan
jumlah biaya dalam

registrasi

Memeriksa
kelengkapan

dokumen calon
mahasiswa

Lengkap?

Ya

Menyerahkan data
ke Dit. AP dan
program PKU

Tidak Menetapkan sanksi

Selesai

Memenuhi sanksi

Membayar biaya
yang telah
ditetapkan

Datang ke IPB untuk
registrasi langsung

Mengolah data lebih lanjut

Jalur SNPTN/
SBMPTN/UTM/PIN

ya

tidak

Sah?

ya

tidak

7. DOKUMEN PENDUKUNG
Tidak ada.
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1. TUJUAN
Memberikan panduan untuk menyelenggarakan layanan registrasi ulang bagi mahasiswa
agar terlaksana secara andal, akurat serta lancar sesuai dengan jangka waktu yang
ditetapkan.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur Operasional Baku (POB) ini mencakup prosedur penyusunan rencana studi, tata
cara penyusunan rencana studi dan perubahan rencana studi yang dilakukan oleh
mahasiswa program sarjana setelah menyelesaikan kegiatan perkuliahan di Program
Pendidikan Kompetensi Umum (Program PKU).

3. PENGERTIAN/DEFINISI
3.1. Registrasi ulang adalah proses registrasi bagi mahasiswa program sarjana setelah

menyelesaikan kegiatan perkuliahan di PKU untuk menyusun rencana studi yang
akan dilaksanakan pada semester 3 (tiga) dan semester berikutnya.

3.2. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah borang rencana studi online yang berisi rencana
mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa pada semester mendatang (termasuk alih
tahun), baik dalam bentuk kuliah, praktikum, praktik lapang, praktik kerja, Kuliah
Kerja Profesi (KKP), magang, maupun tugas akhir lainnya.

3.3. Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen yang ditunjuk/ditetapkan oleh ketua
departemen untuk melaksanakan tugas pembimbingan akademik mahasiswa
(outbound/inbound student).

3.4. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah ujian yang diselenggarakan pada tengah
semester berjalan.

3.5. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah ujian yang diselenggarakan pada akhir semester
setelah perkuliahan dan praktikum selesai dilaksanakan.

3.6. Biro Keuangan adalah biro yang melaksanakan tugas teknis dan administratif
pengelolaan keuangan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Tahunan IPB untuk mendukung kelancaran pelaksanaan manajemen IPB.

3.7. Direktorat Integrasi Data dan Sistem Informasi (DIDSI) adalah direktorat yang
melaksanakan tugas strategis dalam pengembangan sistem informasi dan
komunikasi serta pengelolaan data berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

3.8. Direktorat Administrasi Pendidikan (Dit. AP) adalah direktorat yang mempunyai
tugas strategis melaksanakan pengembangan administrasi pendidikan program
multistrata dan multijenis

3.9. Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan (BPMP) adalah biaya yang harus dibayar oleh
seorang mahasiswa selama mengikuti studi pada setiap semester. Besarnya BPMP
ditentukan pada saat diterima sebagai mahasiswa baru IPB dengan
mempertimbangkan pendapatan orangtua/wali.

3.10. Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah (BPMK) adalah biaya yang harus dibayarkan
mahasiswa IPB untuk setiap satuan kredit semester (sks) mata kuliah yang diambil
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pada suatu semester. Besarnya biaya ditentukan oleh komponen satuan biaya mata
kuliah tersebut.

4. REFERENSI
4.1. Ketetapan Senat Akademik Nomor 20/I/KEP/SA/2003 tentang Proses Registrasi

Pendidikan.
4.2. Peraturan Rektor IPB Nomor 069/KI3/PP/2003 tentang Proses Pengisian KRS

Mahasiswa.
4.3. Peraturan Rektor IPB Nomor 15/IT3/DT/2014 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan

Program Pendidikan Sarjana IPB
4.4. Peraturan Rektor IPB Nomor 14/IT3/DT/2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu IPB
4.5. Peraturan Rektor IPB Nomor 15/IT3/DT/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem

Penjaminan Mutu Internal IPB

5. KETENTUAN UMUM
5.1. Penyusunan rencana studi dilakukan oleh mahasiswa pada waktu pengisian KRS

online sesuai dengan kalender pendidikan IPB dan memperhatikan ketentuan
tentang beban studi.

5.2. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi dikenakan sanksi tidak aktif pada
semester berjalan dan penetapannya dilakukan dengan keputusan rektor.
Mahasiswa tersebut tidak berhak mendapatkan layanan akademik sepanjang
semester berjalan.

5.3. KRS diisi oleh mahasiswa setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan
Pembimbing Akademik. KRS dapat berupa KRS A dan KRS B. KRS B hanya
digunakan untuk perubahan/pembatalan matakuliah.

5.4. Beban studi maksimum tiap semester adalah 25 (dua puluh lima) sks, sedangkan
beban studi minimum adalah 12 (dua belas) sks, kecuali bagi mahasiswa yang sisa
beban studinya kurang dari 12 (dua belas) sks. Beban studi maksimum tiap
semester bagi setiap mahasiswa ditetapkan sesuai dengan capaian prestasi
akademik hasil evaluasi studi di PKU bagi mahasiswa yang akan memasuki
semester 3 (tiga), atau hasil evaluasi semester sebelumnya bagi mahasiswa yang
akan memasuki semester 4 (empat) dan seterusnya.

No. Indeks Prestasi Beban Studi Maksimum
(sks)

1  2.75 25
2 2.00 – 2.75 22
3 2.00 19

5.5. Sistem KRS A online akan tertutup jika:
5.5.1. mahasiswa melakukan cuti pada semester sebelumnya dan belum

mendaftarkan diri untuk aktif kembali pada semester yang akan berjalan;
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5.5.2. mahasiswa dikenakan sanksi tidak aktif pada semester sebelumnya;
5.5.3. mahasiswa berstatus studi peringatan keras atau DO; atau
5.5.4. memiliki tunggakan biaya pendidikan tahun pertama atau semester

sebelumnya.
5.6. Sistem KRS B online akan tertutup jika mahasiswa tidak melakukan pengisian KRS

A. Pembukaan kembali layanan KRS B hanya dapat dilakukan jika mahasiswa
menunjukkan permohonan izin pengisian KRS secara tertulis dari departemen
ditujukan kepada Dit. AP.

5.7. Layanan registrasi ulang merupakan layanan terpadu yang melibatkan unit-unit
yang bertanggung jawab dalam bidang administrasi pendidikan (Dit. AP), data dan
sistem informasi (DIDSI), dan pengelolaan keuangan (Biro Keuangan).

6. PROSEDUR
6.1. Rincian Prosedur

6.1.1. Dit. AP menyosialisasikan kepada departemen dan mahasiswa tentang
prosedur pengisian KRS, jadwal perwalian, uji coba KRS, pelaksanaan
KRS A/B dan jadwal pembayaran SPP melalui surat edaran dan
pengumuman paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tanggal registrasi ulang
yang ditetapkan dalam kalender pendidikan IPB.

6.1.2. Dit. AP, DIDSI, dan Biro Keuangan melakukan verifikasi:
6.1.2.1. daftar mata kuliah di KRS;
6.1.2.2. kesiapan jadwal kuliah (lihat POB Penyusunan Jadwal Terpadu);
6.1.2.3. kesiapan sistem KRS online sebelum jadwal pengisian KRS A oleh

mahasiswa; dan
6.1.2.4. data tagihan mahasiswa (UKT)

6.1.3. Dit. AP mengedarkan borang perwalian ke departemen paling lambat 2
(dua) minggu sebelum masa perwalian.

6.1.4. Mahasiswa mengisi borang perwalian bersama dengan pembimbing
akademik.

6.1.5. Dit. AP dan DIDSI membuka layanan KRS A. Selama masa pengisian KRS
online, dibuka juga layanan bagi mahasiswa yang mengalami masalah
pengisian KRS.

6.1.6. Mahasiswa mengisi KRS A sesuai dengan borang perwalian yang telah
disetujui oleh pembimbing akademik.

6.1.7. Mahasiswa mencetak borang KRS A.
6.1.8. Mahasiswa meminta persetujuan pembimbing akademik atas KRS yang

telah diisinya.
6.1.9. Pembimbing akademik mencocokkan isian KRS online dengan borang

perwalian. Bila ada ketidakcocokan, pembimbing akademik berhak
menyatakan keberatan dan meminta mahasiswa untuk memperbaiki
borang KRS.
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6.1.10. Dosen pembimbing akademik menandatangani borang KRS yang telah
disetujui.

6.1.11. Mahasiswa menyerahkan borang KRS yang telah diisi lengkap ke unit
pelayanan administrasi akademik di departemen.

6.1.12. Departemen mengarsipkan borang KRS untuk bahan evaluasi
6.1.13. Dit. AP bersama DIDSI mengolah data KRS untuk menyusun daftar peserta

mata kuliah, dan daftar hadir kuliah/praktikum untuk minggu ke 1-4 masa
perkuliahan.

6.1.14. Dit. AP mencetak daftar peserta mata kuliah dan daftar hadir
kuliah/praktikum minggu ke 1-4.

6.1.15. Dit. AP menyusun daftar rekapitulasi mahasiswa yang tidak melakukan
pengisian KRS A.

6.1.16. DIDSI mendukung Dit. AP menutup sistem KRS B online bagi mahasiswa
yang tidak melakukan pengisian KRS A.

6.1.17. Dit. AP dan DIDSI membuka layanan KRS B paling lama 2 (dua) minggu
setelah kuliah berjalan.

6.1.18. Mahasiswa melakukan pengisian borang KRS B sesuai jadwal yang
ditetapkan dalam kalender pendidikan IPB.

6.1.19. Mahasiswa mencetak KRS B dan meminta kembali persetujuan Dosen
pembimbing akademik.

6.1.20. Mahasiswa membayar SPP di bank sesuai tagihan yang tercantum pada
KRSnya ke rekening Rektor sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

6.1.21. Pembayaran SPP merupakan proses akhir registrasi awal yang dilakukan
oleh mahasiswa.

6.1.22. Dit. AP menerbitkan daftar peserta kuliah/praktikum, UTS, UAS kepada
mahasiswa.

6.1.23. Biro Keuangan mengolah data KRS B untuk penetapan SPP bagi mereka
yang masih mengikuti ketentuan BPMP dan BPMK.

6.1.24. Dit. AP mencetak daftar hadir kuliah/praktikum minggu ke 5-14, serta daftar
hadir ujian (UTS dan UAS) berdasarkan pembaharuan data hasil pengisian
KRS B dan pembayaran UKT dan memroses SK Rektor tentang
mahasiswa yang dikenakan sanksi tidak aktif pada semester berjalan.
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6.2. Bagan Alir Prosedur
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7. DOKUMEN PENDUKUNG
No Nama Borang/DokumenPendukung Lokasi Dokumen
1. Borang KRS Uji Coba Dit. AP
2. Borang KRS A Dit. AP
3. Borang KRS B Dit. AP
4. Borang Perwalian Dit. AP
5. Borang Bukti Pembayaran SPP Bank
6. Borang Surat Edaran SPP Dit. AP
7. Borang Daftar Hadir Mahasiswa Dit. AP
8. Borang Daftar Mahasiswa yang Tidak Melakukan KRS A Dit. AP

9. Borang Daftar Rekapitulasi Mahasiswa yang Tidak
Registrasi Ulang Dit. AP

10. Borang Kartu Studi Mahasiswa Dit. AP
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1. TUJUAN
1.1. Memberikan panduan tentang mekanisme dan monitoring proses pembimbingan

oleh dosen pembimbing akademik agar standar mutu akademik tercapai.
1.2. Memberikan panduan dalam pencapaian standar proses pembimbingan maha-

siswa oleh Dosen pembimbing akademik.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur Operasional Baku (POB) ini meliputi proses pembimbingan/perwalian bagi
mahasiswa program pendidikan sarjana setelah menyelesaikan pendidikan di Program
Pendidikan Kompetensi Umum (Program PKU).

3. PENGERTIAN/DEFINISI
3.1. Masa perwalian adalah waktu yang ditetapkan oleh IPB bagi mahasiswa untuk

melaksanakan konsultasi dengan dosen pembimbing akademiknya.
3.2. Borang perwalian adalah borang isian rencana studi mahasiswa yang akan

dilaksanakan pada semester yang akan datang.
3.3. Rencana Studi Paripurna (RSP) adalah borang isian rencana studi mahasiswa

sejak memulai pendidikan di departemen sampai dengan masa penyelesaian
studi.

3.4. Pembimbing Akademik adalah dosen yang ditunjuk/ditetapkan oleh Ketua
Departemen untuk melaksanakan tugas pembimbingan akademik mahasiswa.

3.5. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah borang rencana studi online yang berisi
rencana mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa pada semester mendatang
(termasuk alih tahun), baik dalam bentuk kuliah, praktikum, praktik lapang, praktik
kerja, Kuliah Kerja Profesi (KKP), magang, maupun tugas akhir lainnya.

3.6. Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap
pada perguruan tinggi yang bersangkutan.

3.7. GKM adalah gugus kendali mutu yang bertugas dalam melaksanakan proses
pengendalian mutu akademik di departemen.

3.8. Program Pendidikan Kompetensi Umum (Program PKU) adalah unit yang bertugas
melaksanakan kegiatan dan mengendalikan mutu pendidikan kompetensi umum

4. REFERENSI
4.1. Peraturan Rektor IPB Nomor 15/IT3/DT/2014 tentang Tata Tertib

Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana IPB
4.2. Peraturan Rektor IPB Nomor 14/IT3/DT/2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu

IPB
4.3. Peraturan Rektor IPB Nomor 15/IT3/DT/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem

Penjaminan Mutu Internal IPB

5. KETENTUAN UMUM
5.1. Mahasiswa yang diterima pada suatu program studi setelah dinyatakan lulus dari

Program PKU akan dibimbing oleh pembimbing akademik.
5.2. Persyaratan sebagai pembimbing akademik:
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5.2.1. Dosen tetap pada departemen yang bersangkutan dengan masa kerja
minimal 3 (tiga) tahun, dan

5.2.2. Memenuhi kualifikasi akademik minimal magister.
5.3. Pengangkatan pembimbing akademik ditetapkan dengan Keputusan Dekan atas

usulan dari ketua departemen.
5.4. Setiap pembimbing akademik dibekali dengan dokumen:

5.4.1. Jadwal Terpadu IPB setiap tahun akademik,
5.4.2. Buku Panduan Sarjana IPB, dan
5.4.3. Borang perwalian.

5.5. Surat tugas pembimbing akademik yang dikeluarkan dekan sekurang-kurangnya
memuat tentang:
5.5.1. Pernyataan bahwa dosen ditugaskan untuk melakukan pembimbingan

akademik,
5.5.2. Jangka waktu penetapan dosen sebagai pembimbing akademik,
5.5.3. Daftar nama mahasiswa bimbingan.

5.6. Tugas pembimbing akademik yaitu:
5.6.1. Membimbing mahasiswa dalam menentukan mata kuliah yang diambil

setiap semester dengan mempertimbangkan pencapaian nilai di semester
sebelumnya.

5.6.2. Membimbing mahasiswa dalam menetapkan pilihan minor dan atau mata
kuliah penunjang.

5.6.3. Mengarahkan mahasiswa tentang: penyusunan KRS dan RSP, pengisian
KRS, dan memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang beban
studi yang dapat diambil pada semester yang akan datang.

5.6.4. Melaksanakan fungsi konseling, yaitu membantu, memonitor dan/atau
mengarahkan serta memacu kelancaran studi mahasiswa dalam hal: meng-
usahakan kelancaran mengikuti perkuliahan, memilih  teknik mengikuti
perkuliahan, menggunakan kepustakaan dan teknik membaca buku,
mengenalkan sumber-sumber belajar (dalam dan luar kampus), pengaturan
waktu yang tepat, mencatat kemajuan/keberhasilan belajar secara berkala,
menyampaikan informasi mengenai mahasiswa tertentu yang mengalami
hambatan studi kepada dosen mata kuliah, dan memberikan bantuan yang
berhubungan dengan kepribadian mahasiswa (penyesuaian lingkungan,
watak, dan lain-lain).

5.6.5. Memberikan pertimbangan penyelesaian studi mahasiswa bimbingannya
kepada ketua program studi/ketua departemen.

5.7. Jadwal pembimbingan akademik dilakukan sekurang-kurangnya pada saat:
5.7.1. Masa perwalian (pengisian borang perwalian). Khusus bagi mahasiswa

yang baru menyelesaikan Program PKU, pertemuan dengan dosen
pembimbing akademik pada masa perwalian pertama dilakukan untuk
mengisi borang RSP.

5.7.2. Penandatanganan borang KRS online.
5.7.3. Masa perkuliahan yang waktunya disepakati antara dosen pembimbing

akademik dan mahasiswa.
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5.7.4. Saat penyerahan transkrip semester (sebelum pengisian KRS pada
semester berikutnya).

6. PROSEDUR
6.1. Rincian Prosedur

6.1.1. Ketua departemen mengusulkan daftar pembimbing akademik dan
mahasiswa bimbingan ke dekan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu
sebelum jadwal pengisian KRS di semester 3.

6.1.2. Dekan menerbitkan Surat Keputusan Dosen Pembimbing Akademik
paling lambat 3 (tiga) minggu setelah daftar usulan diterima.

6.1.3. Ketua departemen mengumumkan SK pembimbing akademik untuk
diketahui oleh mahasiswa dan dosen paling lambat 3 (tiga) hari sebelum
masa perwalian.

6.1.4. Mahasiswa dan pembimbing akademik melaksanakan pertemuan dalam
rangka proses pembimbingan, baik melalui tatap muka maupun media
komunikasi lainnya dengan jumlah pertemuan minimal 4 (empat) kali
dalam satu semester.

6.1.5. Pembimbing akademik mendokumentasikan proses pembimbingan
mahasiswa di Kartu Pembimbingan Akademik.

6.1.6. Kartu pembimbingan akademik dievaluasi oleh GKM departemen setiap
akhir semester. Umpan balik proses pembimbingan bagi setiap
pembimbing akademik disampaikan oleh ketua departemen kepada
pembimbing akademik paling lambat satu bulan setelah masa evaluasi
semester.
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6.2. Bagan Alir Prosedur
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7. DOKUMEN PENDUKUNG
No Nama Borang/Dokumen Pendukung Lokasi Dokumen
1. Format SK Pembimbing Akademik Fakultas
2. Borang Perwalian Dit. AP
3. Kartu Rencana Studi Dit. AP
4. Rencana Studi Paripurna Dit. AP
5. Kartu Pembimbingan Akademik Departemen
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1. TUJUAN
1.1 Memberikan panduan untuk penyelenggaraan proses kegiatan perkuliahan program

pendidikan sarjana IPB agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mencapai
standar mutu yang ditetapkan.

1.2 Memberikan panduan agar penyelenggaraan kuliah/praktikum sesuai dengan
kalender akademik yang ditetapkan setiap tahun.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur Operasional Baku (POB) ini mencakup proses penyusunan jadwal terpadu
kegiatan akademik program pendidikan sarjana, yaitu Jadwal Kuliah dan Praktikum,
Jadwal Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) pada semester
ganjil, genap, dan semester pendek.

3. PENGERTIAN/DEFINISI
3.1. Perkuliahan adalah kegiatan belajar mengajar yang mencakup kuliah, praktikum

dan ujian.
3.2. Kuliah adalah kegiatan belajar mengajar dengan cara tatap muka di kelas antara

dosen dengan mahasiswa pada jadwal yang telah ditetapkan.
3.3. Praktikum adalah kegiatan belajar mengajar dengan melibatkan dosen (dapat

dibantu asisten) dan mahasiswa yang menekankan pada aspek psikomotorik
(keterampilan) baik dalam bentuk praktik atau responsi.

3.4. Jadwal terpadu IPB adalah integrasi jadwal perkuliahan dan praktikum, ujian
tengah semester dan ujian akhir semester di seluruh departemen penyelenggara
program pendidikan sarjana.

3.5. Semester pendek adalah kegiatan akademik yang dilaksanakan di antara
semester genap dan ganjil (masa libur semester genap).

3.6. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah ujian yang diselenggarakan pada tengah
semester berjalan.

3.7. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah ujian yang diselenggarakan pada akhir
semester setelah perkuliahan dan praktikum selesai dilaksanakan.

3.8. Kartu Rencana Studi (KRS) online adalah aplikasi Kartu Rencana Studi online
yang dapat diakses di alamat website http://www.ipb.ac.id/krsonline

3.9. SIMAK adalah Sistem Informasi Manajemen Akademik.
3.10. Direktorat Administrasi Pendidikan (Dit. AP) adalah direktorat yang mempunyai

tugas strategis melaksanakan pengembangan administrasi pendidikan program
multistrata dan multijenis.

3.11. Direktorat Integrasi Data dan Sistem Informasi (DIDSI) adalah direktorat yang
melaksanakan tugas strategis dalam pengembangan sistem informasi dan
komunikasi serta pengelolaan data berbasis teknologi informasi dan komunikasi
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3.12. Biro Keuangan adalah biro yang melaksanakan tugas teknis dan administratif
pengelolaan keuangan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Tahunan IPB untuk mendukung kelancaran pelaksanaan manajemen IPB

3.13. Biro Umum adalah biro yang bertugas melaksanakan tugas teknis dan administrasi
dalam pelayanan urusan umum dan sarana/prasarana untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan manajemen IPB.

3.14. Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah (BPMK) adalah biaya yang harus dibayarkan
mahasiswa IPB untuk setiap satuan kredit semester (sks) mata kuliah yang diambil
pada suatu semester. Besarnya biaya ditentukan oleh komponen satuan biaya
mata kuliah tersebut.

4. REFERENSI
4.1. Peraturan Rektor IPB Nomor 15/IT3/DT/2014 tentang Tata Tertib

Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor
4.2. Peraturan Rektor IPB Nomor 14/IT3/DT/2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu

IPB
4.3. Peraturan Rektor IPB Nomor 15/IT3/DT/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem

Penjaminan Mutu Internal IPB

5. KETENTUAN UMUM
5.1 Penyelenggaraan kuliah dan praktikum baik pada semester reguler maupun

semester pendek, UTS dan UAS harus sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh
Dit. AP.

5.2 Perubahan atas jadwal kuliah/praktikum, UTS dan UAS harus atas persetujuan
dari ketua departemen dan Dit. AP.

5.3 Apabila waktu kuliah dan praktikum sesuai jadwal bersamaan dengan hari libur
yang ditetapkan kemudian, maka Dit. AP menetapkan waktu kuliah dan praktikum
pengganti.

5.4 Jadwal terpadu ditetapkan pada setiap awal semester.

6. PROSEDUR
6.1. Penyusunan Jadwal Perkuliahan Semester Regular

6.1.1. Dit. AP melaksanakan rapat koordinasi dengan DIDSI, Biro Keuangan dan
Biro Umum untuk memverifikasi sistem KRS online, SIMAK, BPMK setiap
mata kuliah, dan ketersediaan/kesiapan fasilitas (ruangan dan
prasarananya) untuk pelaksanaan kuliah dan praktikum.

6.1.2. Dit. AP menyusun draf jadwal kuliah/praktikum berdasarkan kurikulum
masing-masing program studi, dan data tahun sebelumnya.
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6.1.3. Dit. AP mengirimkan draf jadwal kuliah/praktikum ke fakultas dengan
tembusan ke departemen paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan
KRS online untuk dikoreksi (hal yang harus dicek oleh fakultas dan
departemen: ketersediaan jadwal mata kuliah yang ditawarkan, waktu,
jumlah dan komposisi peserta, jumlah kelas paralel).

6.1.4. Fakultas mengkoordinasikan ke departemen untuk mengoreksi draf jadwal
kuliah dan mengirimkannya ke Dit. AP paling lambat satu minggu setelah
pengiriman draf.

6.1.5. Dit. AP merevisi jadwal kuliah/praktikum sesuai masukan dari fakultas/
departemen.

6.1.6. Dit. AP mencetak draf jadwal kuliah/praktikum yang telah direvisi dan
mengirimkannya kepada setiap fakultas dan departemen paling lambat 3
(tiga) hari kerja dari tanggal penerimaan masukan dari
fakultas/departemen.

6.1.7. Dit. AP mengundang fakultas, departemen, dan DIDSI untuk melakukan
validasi jadwal kuliah/praktikum paling lambat 2 (dua) minggu sebelum
pelaksanaan KRS online.

6.1.8. Apabila saat validasi masih terdapat kesalahan, Dit. AP memperbaiki
jadwal kuliah/praktikum langsung di KRS online.

6.1.9. Dit. AP mencetak jadwal kuliah/praktikum hasil rapat koordinasi dan jadwal
pemakaian ruangan.

6.1.10. Dit. AP mendistribusikan jadwal kuliah/praktikum ke setiap fakultas dan
departemen, serta jadwal pemakaian ruangan kepada Biro Umum dan
Kepala Tata Usaha Fakultas.

6.1.11. Dit. AP mengunggah jadwal kuliah/praktikum semester berjalan ke sistem
KRS online paling lambat satu minggu sebelum dilaksanakan KRS online
agar dapat dilihat oleh mahasiswa.

6.2. Penyusunan Jadwal Perkuliahan Semester Pendek
6.2.1. Dit. AP mengirimkan surat kepada fakultas dan departemen yang berisi

permintaan jadwal mata kuliah semester pendek yang akan ditawarkan
departemen dan permintaan jumlah peserta paling lambat satu bulan
sebelum pelaksanaan kuliah semester pendek.

6.2.2. Departemen berkoordinasi dengan fakultas, menyerahkan jadwal dan
jumlah peserta kuliah semester pendek ke Dit. AP paling lambat 2 (dua)
minggu sebelum perkuliahan berlangsung.

6.2.3. Dit. AP mengalokasikan ruang kuliah berdasarkan jadwal dan jumlah
peserta setiap mata kuliah.
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6.2.4. Dit. AP mendistribusikan jadwal kuliah ke setiap fakultas dan departemen,
serta jadwal pemakaian ruangan kepada Biro Umum dan Kepala Tata
Usaha Fakultas.

6.3. Penyusunan Jadwal Ujian
6.3.1. Dit. AP melakukan rapat koordinasi dengan DIDSI dan Biro Umum untuk

memverifikasi ketersediaan/kesiapan fasilitas (ruangan dan prasarananya)
untuk pelaksanaan ujian.

6.3.2. Dit. AP menyusun draf jadwal ujian berdasarkan data tahun sebelumnya.
6.3.3. Dit. AP mengirimkan draf jadwal ujian ke fakultas dengan tembusan ke

departemen paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum pelaksanaan ujian.
6.3.4. Fakultas mengkoordinasi departemen untuk mengoreksi draf jadwal ujian

dan mengirimkan kembali ke Dit. AP paling lambat satu minggu setelah draf
diterima.

6.3.5. Dit. AP merevisi draf jadwal ujian sesuai masukan dari fakultas/
departemen.

6.3.6. Dit. AP mencetak draf jadwal ujian yang telah direvisi dan mengirimkannya
kepada setiap departemen dan fakultas paling lambat 3 (tiga) hari kerja dari
tanggal penerimaan masukan dari fakultas dan departemen.

6.3.7. Dit. AP mengundang fakultas, departemen, dan DIDSI untuk memvalidasi
draf jadwal ujian paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan ujian.

6.3.8. Apabila pada saat validasi masih terdapat kesalahan, Dit. AP dan DIDSI
memperbaiki jadwal ujian pada KRS online.

6.3.9. Dit. AP mencetak jadwal ujian hasil rapat koordinasi dan jadwal pemakaian
ruangan.

6.3.10. Dit. AP mendistribusikan jadwal ujian ke setiap fakultas dan departemen,
serta jadwal pemakaian ruangan kepada Biro Umum dan Kepala Tata
Usaha Fakultas.

6.3.11. Jadwal ujian semester berjalan dapat diakses secara online pada sistem
KRS online satu minggu sebelum pelaksanaan ujian.
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6.4. Bagan Alir Prosedur
6.4.1. Penyusunan Jadwal Perkuliahan Semester Reguler



INSTITUT PERTANIAN BOGOR Nomor Dokumen : POB-IPB-S1-5
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal Berlaku : 1/2/2016

PENYUSUNAN JADWAL PERKULIAHAN Nomor Revisi : 01

Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa izin Institut Pertanian Bogor 27

6.4.2. Penyusunan Jadwal Perkuliahan Semester Pendek
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6.4.3. Penyusunan Jadwal Ujian

POB Penyusunan Jadwal Perkuliahan

Dit. AP Fakultas DepartemenBiro Umum DIDSI

Mulai

Mengadakan rakor bersama DIDSI dan Biro Umum

Menyusun draf
jadwal ujian

berdasar data tahun
sebelumnya

Mendistribusikan
draf jadwal ujian ke

fakultas dan
departemen

Mengkoordinasikan departemen untuk mengoreksi
draf jadwal ujian

Mengirimkan hasil
koreksi ke Dit. AP

Merevisi draf jadwal
ujian

Mengundang fakultas, departemen dan DIDSI untuk validasi jadwal

Mendistribusikan
jadwal ke fakultas,
departemen dan
Biro Umum serta
mengunggahnya

Mencetak jadwal
(final)

Selesai

Menerima jadwal
ujian

Mengunggah ke
sistem KRS online

7. DOKUMEN PENDUKUNG
No Nama Borang/Dokumen Pendukung Lokasi Dokumen
1. Format Jadwal Kuliah Dit. AP
2. Format Jadwal Ujian (UTS/UAS) Dit. AP
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1. TUJUAN
1.1. Memberikan panduan dalam penyelenggaran kegiatan akademik program sarjana

agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mencapai standar mutu yang
ditetapkan.

1.2. Memberikan panduan dalam penilaian semester mahasiswa program sarjana.
1.3. Memberikan panduan bagi departemen/fakultas dalam menentukan status

kelanjutan studi mahasiswa berdasarkan hasil penilaian semester.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur Operasional Baku (POB) ini mencakup proses monitoring kemajuan studi
mahasiswa berdasarkan input nilai mata kuliah dari departemen/fakultas, proses
penerbitan transkrip mahasiswa per semester dan penentuan status kelanjutan studi
mahasiswa berdasarkan hasil monitoring penilaian semester.

3. PENGERTIAN/DEFINISI
3.1. Indeks Prestasi (IP) adalah penilaian keberhasilan studi semester mahasiswa yang

tercantum di dalam transkrip yang berisi nilai setiap mata kuliah pada semester
tertentu. Penghitungan indeks prestasi berdasarkan nilai dari semua mata kuliah
dalam semester per bobot 1 (satu) sks. Penentuan indeks prestasi menggunakan
rumus:







 n

i

n

i

ki

kiNi
IP

1

1
.

Keterangan :
IP = indeks Prestasi
Ni = nilai mata kuliah i
n = jumlah mata kuliah
ki = bobot sks mata kuliah i

3.2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah indeks prestasi terakhir yang dihitung dari
indeks prestasi rata-rata dari perolehan total sks.

3.3. Daftar mahasiswa berdasarkan klasifikasi status kelanjutan studi adalah daftar
mahasiswa yang telah diklasifikasikan berdasarkan status kelanjutan studi.

3.4. SIMAK adalah Sistem Informasi Manajemen Akademik.
3.5. Direktorat Administrasi Pendidikan (Dit. AP) adalah direktorat yang mempunyai

tugas strategis melaksanakan pengembangan administrasi pendidikan program
multistrata dan multijenis

3.6. Satuan Kredit Semester (sks) adalah ukuran yang digunakan untuk menyatakan
beban studi mahasiswa, keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu program studi
tertentu, dan beban penyelenggaraan pendidikan, khususnya bagi dosen. Satu sks
kuliah, setara dengan kegiatan tatap muka selama 50 (lima puluh) menit, ditambah
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dengan kegiatan terstruktur selama 60 (enam puluh) menit, dan ditambah dengan
kegiatan mandiri selama 60 menit. Satu sks responsi atau tutorial, setara dengan
60 menit kegiatan tatap muka ditambah dengan 100 (seratus) menit kegiatan
mandiri. Satu sks praktikum, setara dengan 2-3 jam kegiatan di laboratorium,
studio, atau bengkel, 1 jam setara dengan 60 menit. Kegiatan praktik lapang, 1 sks
setara dengan 4-5 jam kegiatan (4-5 x 60 menit). Semua kegiatan tersebut
dihitung selama 1 (satu) minggu per semester.

3.7. Program Pendidikan Kompetensi Umum (Program PKU) adalah Unit yang
bertugas melaksanakan kegiatan dan mengendalikan mutu pendidikan kompetensi
umum.

3.8. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah borang rencana studi online yang berisi
rencana mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa pada semester mendatang
(termasuk alih tahun), baik dalam bentuk kuliah, praktikum, praktik lapang, praktik
kerja, Kuliah Kerja Profesi (KKP), magang, maupun tugas akhir lainnya.

3.9. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah ujian yang diselenggarakan pada akhir
semester setelah perkuliahan dan praktikum selesai dilaksanakan.

4. REFERENSI
4.1. Peraturan Rektor IPB Nomor 15/IT3/DT/2014 tentang Tata Tertib

Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana IPB
4.2. Peraturan Rektor IPB Nomor 14/IT3/DT/2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu

IPB
4.3. Peraturan Rektor IPB Nomor 15/IT3/DT/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem

Penjaminan Mutu Internal IPB

5. KETENTUAN UMUM
5.1. Penilaian Mata Kuliah

5.1.1. Nilai prestasi setiap mata kuliah dalam transkrip merupakan hasil kumulatif
dari komponen tugas terstruktur, praktikum (bagi mata kuliah dengan
praktikum), Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, dan komponen
penilaian lainnya.

5.1.2. Nilai ujian setiap mata kuliah dinyatakan dalam nilai (angka) mutlak dari 0
sampai 100. Hasil penilaian akhir suatu mata kuliah dinyatakan dengan
Huruf Mutu (HM) dan Angka Mutu (AM) yaitu: A = 4; AB = 3,5; B = 3; BC =
2,5; C = 2; D = 1; dan E = 0.

5.1.3. Bila seorang mahasiswa belum melengkapi komponen nilai yang telah
ditetapkan dalam mata kuliah tertentu, maka nilai mata kuliah mahasiswa
yang bersangkutan dinyatakan Belum Lengkap (BL). Nilai BL diatur dalam
POB 10 tentang pelaksanaan ujian dan penilaian mata kuliah.
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5.1.4. Bila seorang mahasiswa mundur secara tidak sah dari suatu mata kuliah,
maka mata kuliah tersebut diberi nilai E dan diperhitungkan dalam
menentukan IP pada akhir semester tersebut.

5.1.5. Nilai-nilai yang diperoleh oleh mahasiswa seluruhnya dicantumkan dalam
transkrip per semester.

5.1.6. Jika mahasiswa mengikuti perkuliahan ulang, maka nilai akhir yang
diperhitungkan untuk IPK adalah nilai yang terbaik yang diperoleh
mahasiswa.

5.2. Penilaian Akhir Tahun Akademik
5.2.1. Penilaian akhir tahun pertama dilaksanakan oleh Program PKU. Penetapan

status kelanjutan studi mahasiswa pada semester berikutnya dilakukan
oleh departemen dan fakultas dimana mahasiswa terdaftar. Proses
penetapan status kelanjutan studi mahasiswa dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Penetapan Status Kelanjutan Studi Mahasiswa
Masa Penilaian IPK, IP Status Kelanjutan Studi

Akhir tahun
pertama

(1) IPK > 2.00 (1) Tanpa Syarat
(2) 1.70 < IPK < 2.00 (2) Peringatan (P)
(3) IPK < 1.70 (3) Dikeluarkan (DO)

Semester-semester berikutnya

Dalam status
tanpa syarat

(1) IPK > 2.00 (1) Tanpa Syarat
(2) IP < 2.00 dan 1.50 < IPK < 2.00 (2) Peringatan (P)
(3) IPK < 1.50 (3) Dikeluarkan (DO)

Dalam status
peringatan

(1) IPK > 2.00 (1) Tanpa Syarat
(2) IP > 2.00 dan 1.50 < IPK < 2.00 (2) Tetap dalam status

peringatan (P)
(3) IP < 2.00 dan 1.50 < IPK < 2.00 (3) Peringatan Keras (PK)
(4) IPK < 1.50 (4) Dikeluarkan (DO)

Dalam status
peringatan

keras

(1) IPK > 2.00 (1) Tanpa Syarat
(2) IP > 2.00 dan 1.50 < IPK < 2.00 (2) Tetap dalam status

peringatan keras (PK)
(3) IP < 2.00 dan 1.50 < IPK < 2.00 (3) Dikeluarkan (DO)
(4) IPK < 1.50 (4) Dikeluarkan (DO)

5.2.2. Proses penetapan status kemajuan studi mahasiswa asing ditetapkan
dalam waktu 2 (dua) tahun (4 semester). Bagi mahasiswa yang IPK < 2,00
akan dikeluarkan (DO).

5.2.3. Monitoring penilaian semester juga memperhatikan perolehan sks minimum
pada periode evaluasi dengan ketentuan seperti pada Tabel 2.
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Tabel 2. Perolehan Satuan Kredit Semester (sks) Minimum Berdasarkan
Lama Studi dengan IPK ≥ 2,00

Lama
Studi

(Semester)

Perolehan sks

Minimum dengan

IPK ≥ 2,00

Keterangan

4
6
8
10
12

48
72
96

120
138

Jika perolehan sks menunjukkan
kurang dari batas minimum, maka
mahasiswa yang bersangkutan
dikeluarkan dari IPB.

5.1.1. Mahasiswa yang berhak mendapatkan dokumen transkrip semester adalah
mahasiswa yang berstatus aktif.

5.1.2. Mata kuliah yang tercantum di dalam transkrip adalah mata kuliah yang
terdaftar secara sah melalui KRS online pada semester tersebut.

5.1.3. Departemen/fakultas mengunggah nilai ke SIMAK paling lambat 2 (dua)
minggu setelah ujian berlangsung.

5.1.4. Distribusi transkrip semester dilakukan 3 (tiga) hari setelah batas akhir
pengumpulan nilai ujian yang diunggah ke SIMAK.

6. PROSEDUR
6.1. Rincian Prosedur

6.1.1. Dit. AP menerbitkan surat pemberitahuan tentang nilai mata kuliah ke
departemen/fakultas satu minggu sebelum pelaksanaan UAS.

6.1.2. Dit. AP mengirimkan borang daftar nilai ke departemen/fakultas dalam
bentuk cetakan 4 (empat) rangkap dan file elektronik. Borang daftar nilai
diisi oleh dosen koordinator mata kuliah dan diserahkan ke
departemen/fakultas.

6.1.3. Departemen/fakultas mengunggah nilai mata kuliah ke SIMAK selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari setelah periode UAS berakhir,
mengirimkan isian borang daftar nilai ke Dit. AP dan fakultas serta
mengumumkan nilai mata kuliah di papan pengumuman untuk diketahui
mahasiswa.

6.1.4. Dit. AP mengkoordinasikan proses monitoring dan rekapitulasi nilai mata
kuliah yang telah dikirimkan oleh departemen/fakultas.

6.1.5. Dit. AP memverifikasi kelengkapan dan mencetak nilai mata kuliah yang
telah diunggah paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima nilai dari
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departemen/fakultas. Transkrip semester dan daftar mahasiswa
berdasarkan klasifikasi status kelanjutan studi dapat dicetak apabila data
telah lengkap.

6.1.6. Dit. AP mendistribusikan transkrip semester dan klasifikasi status
kelanjutan studi kepada departemen/fakultas untuk diteruskan kepada
mahasiswa dan Dosen Pembimbing Akademik.
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6.2. Bagan Alir Prosedur

7. DOKUMEN PENDUKUNG
Tidak ada
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1. TUJUAN
Memberikan panduan dalam pelaksanaan kuliah dan praktikum di program studi
agar memenuhi ketentuan yang berlaku dan standar proses pendidikan yang
ditetapkan.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur Operasional Baku (POB) ini meliputi prosedur perencanaan, pelaksanaan
kegiatan, dan evaluasi kuliah/praktikum.

3. PENGERTIAN/DEFINISI
3.1. Perkuliahan adalah kegiatan belajar mengajar yang mencakup kuliah, prak-

tikum dan ujian.
3.2. Kuliah adalah proses pembelajaran dengan cara tatap muka di kelas antara

dosen dengan mahasiswa pada jadwal yang telah ditetapkan.
3.3. Praktikum adalah proses pembelajaran dengan melibatkan dosen (dapat

dibantu asisten) dan mahasiswa yang menekankan pada aspek psikomotorik
(keterampilan) baik dalam bentuk praktikum atau responsi.

3.4. Perkuliahan reguler adalah proses pembelajaran yang diselenggarakan
dalam satu tahun akademik yang dibagi menjadi dua semester yaitu
semester ganjil dan semester genap.

3.5. Perkuliahan ulang adalah keikutsertaan kembali mahasiswa dalam
perkuliahan pada suatu mata kuliah yang pernah diikuti sebelumnya.

3.6. Perkuliahan alih tahun akademik adalah perkuliahan yang dilaksanakan
pada periode alih tahun akademik (antara semester genap dan ganjil), di luar
penyelenggaraan semester ganjil dan genap. Perkuliahan alih tahun bertu-
juan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang mengulang
mata kuliah tertentu dan/atau mahasiswa yang akan mempercepat penye-
lesaian perkuliahannya untuk mencapai masa studi tepat waktu.

3.7. Direktorat Administrasi Pendidikan (Dit. AP) adalah direktorat yang
mempunyai tugas strategis melaksanakan pengembangan administrasi
pendidikan program multistrata dan multijenis.

3.8. Program Pendidikan Kompetensi Umum (Program PKU) adalah unit yang
bertugas melaksanakan kegiatan dan mengendalikan mutu pendidikan
kompetensi umum.

3.9. Mata kuliah PKU adalah paket mata kuliah dasar yang wajib diambil oleh
mahasiswa di pendidikan kompetensi umum.

3.10. Mata kuliah mayor adalah paket mata kuliah yang wajib diambil oleh
mahasiswa sebagai kompetensi utama berdasarkan disiplin keilmuan utama
pada suatu departemen.

3.11. Mata kuliah interdepartemen adalah mata kuliah dari luar departemen yang
wajib diambil oleh mahasiswa sebagai prasyarat mata kuliah program studi
atau mendukung capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan rancangan
kurikulum yang telah ditetapkan.
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3.12. Mata kuliah minor adalah pilihan paket mata kuliah yang dapat diambil oleh
mahasiswa sebagai bidang keahlian pelengkap kompetensi utamanya yang
berasal dari departemen lain di luar departemen program studinya.

3.13. Mata kuliah Supporting Course (SC) adalah mata kuliah dari departemen di
luar program studinya yang dapat diambil oleh mahasiswa sebagai
kompetensi pendukung.

3.14. Koordinator mata kuliah adalah dosen yang berdasarkan persyaratan
pendidikan, keahlian dan jabatan akademiknya ditugaskan menjadi
penanggung jawab dan mengkoordinasikan penyelenggaraan suatu mata
kuliah.

3.15. 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. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik,
kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi
kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas,
serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

3.16. Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen yang ditunjuk/ditetapkan oleh
ketua departemen untuk melaksanakan tugas pembimbingan akademik
mahasiswa (outbound/inbound student).

3.17. Asisten praktikum adalah seseorang yang berdasarkan persyaratan pendi-
dikan dan keahlian ditugaskan membantu dosen dalam kegiatan praktikum.

3.18. Teknisi/pranata laboratorium adalah seorang tenaga fungsional yang
berdasarkan persyaratan pendidikan dan keahliannya bertugas memfasilitasi
dosen dan asisten dalam kegiatan praktikum/penelitian.

3.19. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada program
sarjana IPB.

3.20. Gugus Kendali Mutu (GKM) adalah gugus kendali mutu yang bertugas dalam
melaksanakan proses pengendalian mutu akademik di departemen.

3.21. Gugus Penjamin Mutu (GPM) adalah gugus penjamin mutu yang bertugas
dalam melaksanakan proses penjaminan mutu akademik di fakultas.

3.22. Total Beban Mengajar per Semester (TBMS) adalah total jam mengajar
dosen per semester yang dihitung dengan rumus sebagai berikut :

TBMS = (F*K*J)
Keterangan:
∑ : jumlah beban mengajar dosen untuk semua mata kuliah/praktikum yang

diasuhnya (D3/S1/S2/S3).
F : frekuensi mengajar mata kuliah per semester (maksimum 14

pertemuan).
K : kredit mata kuliah/praktikum.
J : jam pelajaran per kredit (1 sks setara dengan 1 jam pelajaran untuk

kuliah, 3 jam pelajaran untuk praktikum, dan 2 jam untuk responsi). Satu
jam pelajaran setara dengan 50-100 menit kuliah/praktikum/responsi.
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3.23. Rata-rata Beban Mengajar per Minggu (RBMM) adalah rata-rata beban
mengajar per minggu; dihitung dengan mem-bagi TBMS dengan 14 (empat
belas) minggu.

3.24. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah ujian yang diselenggarakan pada
tengah semester berjalan.

3.25. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah ujian yang diselenggarakan pada akhir
semester setelah perkuliahan dan praktikum selesai dilaksanakan.

4. REFERENSI
4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru

dan Dosen
4.2. Peraturan Rektor IPB Nomor 15/IT3/DT/2014 tentang Tata Tertib

Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana IPB
4.3. Peraturan Rektor IPB Nomor 14/IT3/DT/2015 tentang Sistem Penjaminan

Mutu IPB
4.4. Peraturan Rektor IPB Nomor 15/IT3/DT/2015 tentang Penyelenggaraan

Sistem Penjaminan Mutu Internal IPB

5. KETENTUAN UMUM
5.1. Ketentuan Pelaksanaan Kuliah/Praktikum

5.1.1. Kuliah dan praktikum dilaksanakan 14 (empat belas) kali  pertemuan
tatap muka per semester dan dua kali ujian (UTS dan UAS).

5.1.2. Jumlah maksimal dosen pengajar per kelas pada suatu mata kuliah
adalah 2 (dua) orang dan salah seorang di antaranya bertindak
sebagai koordinator mata kuliah. Jumlah dosen pengajar dalam mata
kuliah dapat lebih dari 2 (dua) orang bila diperlukan atas pertim-
bangan kebutuhan keahlian dosen pengajar dalam mata kuliah dan
kaderisasi dosen muda.

5.1.3. Jumlah maksimal dosen per kelas praktikum adalah 4 (empat) orang
dan salah seorang di antaranya bertindak sebagai koordinator prak-
tikum. Tim dosen praktikum dapat dibantu oleh asisten dan/atau
teknisi.

5.1.4. Kuliah/praktikum dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan
oleh Dit. AP.

5.1.5. Dosen mata kuliah/praktikum ditetapkan setiap awal semester
dengan Surat Tugas Mengajar dari ketua departemen/dekan.

5.1.6. Kehadiran mahasiswa harus memenuhi minimal 80% untuk kuliah, dan
100% untuk praktikum. Ketidakhadiran mahasiswa dalam kuliah dan
praktikum harus didasarkan dengan alasan yang kuat dan disertai
dengan surat keterangan yang sah (surat keterangan dokter, surat
keterangan sakit dari orang tua/wali, dan surat keterangan dari
institusi) yang disetujui oleh dekan.

5.2. Ketentuan Pelaksanaan Perkuliahan Reguler
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5.2.1. Perkuliahan reguler dilaksanakan pada semester ganjil atau genap
sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Dit. AP.

5.2.2. Perubahan atas jadwal perkuliahan oleh departemen harus
dikoordinasikan dengan Dit. AP.

5.3. Ketentuan Pelaksanaan Perkuliahan Ulang
5.3.1. Perkuliahan ulang:

5.3.1.1. Wajib diikuti oleh mahasiswa yang mendapatkan huruf mutu E
untuk mata kuliah program PKU, mata kuliah mayor, dan mata
kuliah interdepartemen.

5.3.1.2. Dapat diikuti oleh mahasiswa yang mendapatkan huruf mutu
D untuk semua kategori mata kuliah dengan persetujuan
dosen koordinator mata kuliah.

5.3.1.3. Tidak dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah dinyatakan
lulus (huruf mutu minimal C) dari mata kuliah yang bersang-
kutan.

5.3.2. Perkuliahan ulang untuk mata kuliah program PKU, mata kuliah mayor
dan mata kuliah interdepartemen.
5.3.2.1. Khusus untuk mata kuliah program PKU yang berhuruf mutu

E, wajib diulang.
5.3.2.2. Dapat diikuti maksimal 2 (dua) kali masa perkuliahan ulang.

Jika setelah mengikuti dua kali perkuliahan ulang huruf mutu
yang diperoleh tetap E, maka mahasiswa yang bersangkutan
akan dikeluarkan dari IPB.

5.3.2.3. Jarak waktu antara semester pada waktu mengambil perku-
liahan pertama dengan perkuliahan ulang tidak boleh lebih
dari 4 (empat) semester. Mahasiswa yang belum mengulang
perkuliahan dengan nilai E setelah 4 (empat) semester
dinyatakan mengundurkan diri dan yang bersangkutan akan
dikeluarkan dari IPB.

5.3.3. Perkuliahan ulang untuk mata kuliah minor/pendukung:
5.3.3.1. Bila setelah mengikuti perkuliahan ulang huruf mutu yang

diperoleh tetap E, maka mahasiswa dapat mengajukan pem-
batalan mata kuliah tersebut dengan diketahui oleh dosen
pembimbing akademik dan disetujui oleh Ketua Departemen.
Pembatalan mata kuliah tersebut mengakibatkan pembatalan
minor yang diambil. Mata kuliah lain dalam paket minor yang
telah diambil yang mendapatkan huruf mutu > D dapat tidak
dibatalkan dan dapat diakui sebagai mata kuliah penunjang
atau sebagai komponen dari minor lain.

5.3.3.2. Mata kuliah dalam paket minor dan mata kuliah penunjang
(SC) yang telah diambil dan mendapatkan huruf mutu > D
tidak dapat dibatalkan.

5.3.4. Nilai yang diperhitungkan dalam IPK adalah nilai yang terbaik setelah
perkuliahan ulang.
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5.4. Ketentuan Pelaksanaan Perkuliahan Alih Tahun Akademik
5.4.1. Beban kredit mata kuliah alih tahun, baik kuliah maupun praktikum

adalah setara dengan perkuliahan yang diselenggarakan pada
semester ganjil atau genap sesuai yang tercantum pada kurikulum.

5.4.2. Jumlah mata kuliah yang dapat diikuti oleh seorang mahasiswa dalam
satu periode perkuliahan alih tahun sebanyak-banyaknya 2 (dua) mata
kuliah atau 6 (enam) sks.

5.4.3. Penyelenggaraan perkuliahan alih tahun akademik untuk mata kuliah
tertentu diajukan oleh ketua departemen/direktur Program PKU dengan
ketentuan sebagai berikut:
5.4.3.1. Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan alih tahun akademik

diwajibkan melakukan registrasi ulang dan membayar SPP
sesuai ketentuan.

5.4.3.2. Jumlah minimum mahasiswa per kelas dalam perkuliahan alih
tahun akademik adalah 25 (dua puluh lima) orang.

5.4.3.3. Nilai yang diperoleh pada perkuliahan alih tahun akademik
akan dimasukkan dalam transkrip pada semester berikutnya
(semester setelah periode alih tahun).

6. PROSEDUR
6.1. Rincian Prosedur

6.1.1. Prosedur Perencanaan Kegiatan Kuliah/Praktikum
6.1.1.1. Dit. AP mencetak dan mengirimkan jadwal kuliah/praktikum

kepada ketua departemen paling lambat 1 (satu) minggu
sebelum masa perkuliahan dimulai.

6.1.1.2. Ketua departemen mendistribusikan jadwal kuliah/praktikum
kepada dosen paling lambat 3 (tiga) hari sebelum kegiatan
perkuliahan/praktikum dimulai.

6.1.1.3. Ketua departemen mengeluarkan Surat Tugas Mengajar bagi
dosen di departemen, dengan mempertimbangkan masukan
dari masing-masing bagian dan hasil rapat pemba-gian tugas
mengajar di tingkat departemen. Penetapan dosen pengajar
per semester mempertimbangkan distribusi beban mengajar
dosen di seluruh jenjang pendidikan berda-sarkan pada
perhitungan beban mengajar (TBMS dan RBMM).

6.1.1.4. Tim dosen melakukan evaluasi dan persiapan pelaksanaan
kuliah/praktikum, termasuk melakukan pemutakhiran bahan
ajar di bawah koordinasi koordinator mata kuliah.

6.1.1.5. Ketua departemen mendistribusikan daftar hadir mahasiswa
kepada koordinator mata kuliah selambat-lambatnya pada
hari pertama perkuliahan.

6.1.1.6. Koordinator mata kuliah memverifikasi daftar hadir maha-
siswa. Apabila ditemukan terdapat mahasiswa yang tidak
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tercantum dalam daftar hadir, maka mahasiswa yang ber-
sangkutan mengkonfirmasi kesikusertaan dalam mata kuliah
bersangkutan ke Dit. AP dengan menunjukkan bukti KRS
selambat-lambatnya 2 (mingggu) setelah kegiatan perku-
liahan/praktikum dimulai.

6.1.1.7. Dit. AP mengirimkan koreksi daftar hadir kepada ketua
departemen untuk digunakan oleh dosen mata kuliah.

6.1.2. Prosedur Pelaksanaan Kuliah/Praktikum
6.1.2.1. Dosen dan mahasiswa melaksanakan kegiatan perkuli-

ahan/praktikum sesuai dengan jadwal kuliah yang telah
ditetapkan dan menyampaikan materi kuliah sesuai dengan
silabus mata kuliah.

6.1.2.2. Dosen menjelaskan kontrak perkuliahan di pertemuan
pertama perkuliahan. Dosen dan seorang perwakilan
mahasiswa menadatangani kontrak perkuliahan.

6.1.2.3. Mahasiswa menandatangani daftar hadir pada setiap pelak-
sanaan perkuliahan/praktikum. Dosen memverifikasi dan
memberikan paraf pada Daftar Hadir pada setiap akhir
pertemuan kuliah/ praktikum.

6.1.2.4. Mahasiswa yang berhalangan hadir di kegiatan perkuli-
ahan/praktikum dengan alasan yang sah harus menyerah-
kan surat bukti kepada koordinator mata kuliah yang ber-
sangkutan selambat-lambatnya satu minggu setelah perku-
liahan (pada perkuliahan  berikutnya).

6.1.2.5. Dosen mengisi Berita Acara Pelaksanaan Perkuliahan/
Praktikum pada setiap pertemuan perkuliahan/praktikum.

6.1.2.6. Seorang perwakilan mahasiswa menandatangani Berita
Acara Pelaksanaan Perkuliahan/Praktikum pada setiap
pertemuan kuliah/praktikum.

6.1.2.7. Dosen menyerahkan Berita Acara Perkuliahan/Praktikum
dan Daftar Hadir ke sekretariat departemen/program studi.

6.1.2.8. Di akhir semester (sebelum pelaksanaan UAS), Ketua
Departemen dengan dibantu oleh Gugus Kendali Mutu
(GKM) melakukan verifikasi kehadiran mahasiswa untuk
menetapkan mahasiswa yang tidak memenuhi syarat
mengikuti UAS (tidak memenuhi minimal jumlah kehadiran
dalam kuliah/praktikum).

6.1.2.9. Ketua departemen memverifikasi daftar penyelenggaraan
kuliah/praktikum (dosen dan jam ajar) dan mengirimkannya
kepada Dekan.

6.1.2.10. Dekan mengeluarkan surat keputusan penyelenggaraan
kuliah/praktikum pada semester yang sudah dilaksanakan
paling lambat 1 (satu) minggu setelah daftar diterima, dan
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mendistribusikan SK Mengajar kepada seluruh dosen
dengan tembusan ke Dit. AP.

6.1.3. Prosedur Evaluasi Perkuliahan dan Praktikum
6.1.3.1. GKM melakukan evaluasi perkuliahan dan praktikum

meliputi keikutsertaan mahasiswa, kesesuaian antara
materi ujian dengan silabus, dan nilai EPBM dosen.

6.1.3.2. Hasil evaluasi perkuliahan dan praktikum diserahkan ke
departemen/fakultas.

6.1.3.3. Hasil evaluasi tersebut menjadi masukan bagi dosen mata
kuliah untuk perbaikan di semester berikutnya.

6.1.3.4. Ketua departemen/dekan dibantu oleh GKM/GPM
merumuskan tindakan koreksi apabila ditemukan adanya
penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan
kuliah/praktikum.
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6.2. Bagan Alir Prosedur Pelaksanaan Kuliah Praktikum
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7. DOKUMEN PENDUKUNG
No. Nama Borang/Dokumen Pendukung Lokasi Dokumen
1. Jadwal Kuliah/Praktikum Dit. AP
2. Daftar Hadir Kuliah/Praktikum Dit. AP
3. Berita Acara Perkuliahan/Praktikum Departemen
4. Kartu Studi Mahasiswa (KSM) Dit. AP
5. Silabus Mata Kuliah Departemen
6. Satuan Acara Perkuliahan Departemen
7. Kontrak Perkuliahan Departemen

8. Borang Evaluasi Penyelenggaraan
Perkuliahan Departemen

9. Format Surat Tugas Mengajar Departemen
10. Format SK Mengajar Fakultas
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1. TUJUAN
1.1. Memberikan panduan bagi program studi pendidikan sarjana untuk pengembangan

standar proses pembelajaran khususnya dengan sistem e-Learning yang bermutu,
efektif, dan efisien.

1.2. Memberikan panduan bagi program studi pendidikan sarjana untuk
penyelenggaraan standar proses pembelajaran khususnya dengan sistem e-
Learning yang bermutu, efektif, dan efisien.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur Operasional Baku (POB) ini mencakup prosedur pengembangan bahan ajar
berbasis e-Learning dan penyelenggaraan pembelajaran berbasis e-Learning.

3. PENGERTIAN/DEFINISI
3.1. Direktorat Integrasi Data dan Sistem Informasi (DIDSI) adalah direktorat yang

melaksanakan tugas strategis dalam pengembangan sistem informasi dan
komunikasi serta pengelolaan data berbasis teknologi informasi dan komunikasi

3.2. Direktorat Pengembangan Program Akademik (Dit.PPA) adalah direktorat yang
melaksanakan tugas strategis dalam mengembangkan program pendidikan
multistrata dan multijenis, pasca doktoral, program pembelajaran bersertifikat, dan
mengembangkan teknologi pendidikan serta mengkaji usulan pengembangan
PPM.

3.3. Direktorat Administrasi Pendidikan (Dit. AP) adalah direktorat yang mempunyai
tugas strategis melaksanakanpengembangan administrasi pendidikan program
multistrata dan multijenis.

3.4. Pengembangan dan Pengelolaan e-Learning (P2eL) adalah Sub Direktorat
Pengembangan dan Pengelolaan e-Learning, Dit PPA yang melaksanakan tugas
pengembangan, pengelolaan, dan memberi pelayanan dalam penyelenggaraan e-
Learning di IPB.

3.5. Mahasiswa adalah mahasiswa reguler IPB atau mahasiswa non reguler dari
perguruan tinggi lain, atau anggota masyarakat yang telah terdaftar dalam
penyelenggaraan mata kuliah tertentu di IPB.

3.6. Dosen adalah dosen tetap di lingkungan IPB dan dosen lain yang yang telah
memenuhi persyaratan kualifikasi  yang ditetapkan.

3.7. 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.

3.8. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan pendidik dan sumber
belajar pada suatu lingkungan belajar dengan penekanan pendekatan kepada
mahasiswa (student centered learning) yang menuntut partisipasi aktif mahasiswa.

3.9. Pembelajaran konvensional adalah pembelajaran dengan tatap muka (face to
face) berdasarkan kehadiran fisik dosen dan mahasiswa secara langsung dalam
penyelenggaraan mata kuliah.

3.10. E-Learning adalah suatu metode pembelajaran dengan memanfaatkan fasilitas
teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan tanpa tatap muka antara
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dosen dan mahasiswa (online system) atau dikombinasikan antara pembelajaran
konvensional dengan sistem online (blended system).

3.11. LMS adalah Lecture Management System
3.12. Bahan ajar (learning material) adalah materi ajar dari mata kuliah yang

diselenggarakan dalam satuan acara perkuliahan tertentu.
3.13. Perangkat evaluasi adalah perangkat yang digunakan untuk mengevaluasi

pencapaian kompetensi dari hasil proses belajar mahasiswa.
3.14. Subject matter specialist adalah dosen atau kelompok dosen yang bertanggung

jawab terhadap penyusunan rancangan, isi mata kuliah dan perangkat
evaluasinya.

3.15. Instructional designer adalah dosen atau kelompok dosen yang bertanggung
jawab untuk merancang mata kuliah yang telah disusun oleh subject matter
specialist sehingga dapat diaplikasikan dalam sistem e-Learning.

3.16. Information and communication technology (ICT) specialist adalah orang yang
bertanggung jawab dalam bidang ICT sehingga memungkinkan mata kuliah dapat
diselenggarakan dengan sistem e-Learning.

4. REFERENSI
4.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4.2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan.
4.4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 107/U/2001 tentang

Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Jarak Jauh.
4.5. Keputusan Rektor IPB Nomor 13/I3/PP/2011 tentang Penyelenggaraan

Pembelajaran Berbasis e-Learning di Institut Pertanian Bogor.
4.6. Peraturan Rektor IPB Nomor 14/IT3/DT/2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu

IPB
4.7. Peraturan Rektor IPB Nomor 15/IT3/DT/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem

Penjaminan Mutu Internal IPB

5. KETENTUAN UMUM
5.1. Penyelenggaraan e-Learning dilakukan secara blended system learning

(mengkombinasikan antara proses pembelajaran tatap muka di kelas dengan
penggunaan LMS) dalam memperkaya proses pembelajaran (tidak menghilangkan
kuliah tatap muka).

5.2. Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) tetap dilaksanakan
di kelas seperti metode konvensional.

5.3. Untuk penyelenggaraan pembelajaran bagi mahasiswa IPB seluruh bahan ajar
untuk ketiga kategori tersebut diunggah di LMS IPB (lms.ipb.ac.id) dan jika dalam
bentuk video diunggah di Video Live Lecture IPB (villec.ipb.ac.id).

5.4. Kriteria Kelayakan Mata kuliah Berbasis e-Learning
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5.4.1. Kesediaan dosen/instruktur mata kuliah (subject matter specialist) yang
bertanggung jawab dalam pengembangan, implementasi mata kuliah dan
bertindak sebagai koordinator mata kuliah.

5.4.2. Ketersediaan bahan ajar (learning object) yang minimal terdiri atas:
slide/handout (ppt, pdf), modul (teks, html), dan referensi.

5.4.3. Persyaratan minimal penyelenggaraan e-learning dilengkapi dengan
silabus mata kuliah, slide/handout 14 (empat belas) kali pertemuan, dan
modul yang disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran e-learning.
Penyelenggaraan e-learning dinilai baik apabila dilengkapi dengan
penjelasan bahan ajar (modul, audio visual atau rekaman) pada setiap
pertemuan, tugas online, kuis online, dan forum diskusi secara online.

5.5. Penyelenggaraan Pembelajaran Berbasis e-Learning
Implementasi e-Learning di IPB dibedakan atas tiga (3) kategori:
5.5.1. Kategori 1

5.5.1.1. Bahan ajar sebanyak 14 kali pertemuan minimal dalam bentuk pdf
power point diunggah dalam LMS.

5.5.1.2. Bahan ajar sebanyak 3 kali pertemuan dalam bentuk modul dan
dapat diunggah dalam LMS.

5.5.1.3. Perkuliahan dilakukan secara konvensional.
5.5.2. Kategori 2

5.5.2.1. Bahan ajar sebanyak 14 kali pertemuan minimal dalam bentuk pdf
power point diunggah dalam LMS.

5.5.2.2. Bahan ajar sebanyak 4-7 kali pertemuan dalam bentuk modul dan
dapat diunggah dalam LMS.

5.5.2.3. Perkuliahan dilakukan secara blended system 1-3 kali pertemuan
tanpa menghilangkan tatap muka.

5.5.3. Kategori 3
5.5.3.1. Bahan ajar sebanyak 14 kali pertemuan minimal dalam bentuk pdf

power point diunggah dalam LMS.
5.5.3.2. Bahan ajar sebanyak minimal 8 kali pertemuan dalam bentuk modul

dan dapat diunggah dalam LMS.
5.5.3.3. Perkuliahan dilakukan secara blended system minimal 4 kali

pertemuan tanpa menghilangkan tatap muka.

6. PROSEDUR
6.1. Rincian prosedur
6.1.1. Rincian Prosedur Perancangan dan Pengembangan Bahan Ajar Berbasis e-

Learning
6.1.1.1. Dosen mata kuliah menyusun rancangan matakuliah berbasis e-learning

dengan dibantu oleh instructional designer, dan ICT specialists (P2eL). Tahap
perancangan (design phase) mencakup kegiatan sebagai berikut:
a. Menyesuaikan silabus dan SAP mata kuliah dengan kebutuhan

penyelenggaraan pembelajaran dengan e-Learning.
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b. Menyesuaikan bahan ajar dan metode pembelajaran (delivery method)
yang sesuai untuk penyelenggaraan e-Learning.

c. Menyesuaikan perangkat evaluasi (assessment tools): kriteria penilaian
dan batas kelulusan, perangkat evaluasi (kuis, ujian tertulis, presentasi
dan diskusi, dan tugas); dan evaluasi proses pembelajaran dengan
kebutuhan e-Learning.

6.1.1.2. Dosen mata kuliah mengembangkan bahan ajar dan perangkat evaluasi
sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat.

6.1.1.3. Dosen mata kuliah dengan dibantu oleh ICT specialist mengunggah bahan
ajar di LMS IPB 3 bulan sebelum mata kuliah ditawarkan.

6.1.1.4. Dosen mata kuliah melakukan uji coba LMS untuk memastikan semua link
bahan ajar dapat diakses.

6.1.1.5. Departemen mendaftarkan mata kuliah yang sudah menerapkan e-learning ke
Dit. AP untuk diberikan keterangan ‘menerapkan e-learning’.

6.1.2. Rincian Prosedur Penyelenggaraan Pembelajaran Berbasis e-Learning
6.1.2.1. Dosen mata kuliah memberikan penjelasan kepada mahasiswa mengenai tata

cara mengikuti metode pembelajaran e-Learning pada pertemuan kuliah di
minggu pertama

6.1.2.2. Mahasiswa melakukan registrasi ke mata kuliah yang bersangkutan dalam
sistem LMS paling lambat pada minggu kedua perkuliahan.

6.1.2.3. P2eL menseting mahasiswa yang terdaftar untuk satu semester.
6.1.2.4. Dosen dan mahasiswa melakukan kegiatan perkuliahan sesuai dengan

rancangan mata kuliah yang ditetapkan.
6.1.2.5. Dalam mata kuliah yang diselenggarakan secara online, mahasiswa

melakukan kegiatan sebagai berikut :
a. Mengunduh (download) bahan ajar sesuai jadwal waktu yang ditetapkan.
b. Berpartisipasi aktif dalam forum diskusi yang dikelola oleh dosen mata

kuliah. Kegiatan dalam forum diskusi dapat disimulasikan seperti atau
sebagai pengganti kegiatan tatap muka (face to face).

c. Mengumpulkan tugas dan menyelesaikan kuis secara online sesuai
jadwal yang ditetapkan (bila ada).

d. Melakukan kegiatan lain, seperti chatting dengan dosen atau mahasiswa
lain sesuai kebutuhan dalam mata kuliah.

6.1.2.6. Dosen mata kuliah melakukan evaluasi penyelenggaraan kuliah e-Learning di
akhir semester.
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6.2. Bagan Alir Prosedur
6.2.1. Prosedur Pengembangan Bahan Ajar Berbasis e-Learning

POB Pengembangan dan penyelenggaraan E-Learning

Dosen Departemen P2eL Dit. AP

Mulai

Membentuk tim
pengembang

Merancang

Mengembangkan

Mengunggah ke
LMS

Mendaftarkan MK
sebagai MK
berbasis e-

learning

berhasil

Melakukan uji
coba

Memasukkan ke
dalam kategorisasi

e-learning

Mendaftarkan ke
KRS

Selesai

ya

tidak
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6.2.2. Prosedur Penyelenggaraan Pembelajaran Berbasis E-Learning
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DOKUMEN PENDUKUNG

No Nama Borang/Dokumen Pendukung Lokasi Dokumen

1. Format Silabus Mata Kuliah Dan Satuan Acara
Perkuliahan E-Learning P2eL

2. Pedoman Penyelenggaraan E-Learning IPB P2eL
3. Panduan Penggunaan LMS System IPB Bagi Dosen P2eL
4. Panduan Penggunaan LMS System IPB Bagi Mahasiswa P2eL
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1. TUJUAN
1.1. Memberikan panduan untuk pelaksanaan ujian yang mampu mengukur

kemampuan mahasiswa dalam mencapai Capaian Pembelajaran (CP) mata
kuliah sebagaimana dirumuskan dalam silabus mata kuliah.

1.2. Memberikan panduan untuk pengumpulan dan pengumuman nilai mata kuliah
secara tepat waktu pada semester berjalan.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur Operasional Baku (POB) ini mencakup proses penyiapan perangkat/
instrumen penilaian (evaluasi) dan pengumuman hasil ujian.

3. PENGERTIAN/DEFINISI
3.1. Capaian pembelajaran program studi adalah sejumlah kompetensi yang harus

dimilki oleh lulusan untuk dapat menjalankan peran profil lulusan, dibentuk
melalui integrasi 3 (tiga) ranah kompetensi yaitu pengetahuan (kognitif), sikap
(afektif), dan keterampilan (psikomotorik), serta dirumuskan sesuai dengan KKNI.

3.2. Capaian pembelajaran matakuliah adalah kemampuan yang diperoleh melalui
internalisasi pengetahuan, sikap, dan/atau keterampilan dari pembelajaran mata
kuliah tersebut serta merupakan bagian integral dari capaian pembelajaran
program studi.

3.3. Perangkat evaluasi hasil belajar adalah berbagai perangkat yang digunakan
untuk menilai mahasiswa dalam pencapaian Capaian Pembelajaran dari setiap
mata kuliah baik dalam bentuk ujian tertulis, kuis, ujian lisan, ujian praktek, tugas
individu/ kelompok, portofolio, makalah, presentasi lisan maupun perangkat
lainnya yang sesuai.

3.4. Soal ujian tertulis adalah berkas pertanyaan yang berfungsi untuk menguji
Capaian Pembelajaran mahasiswa dalam penguasaan materi mata kuliah.

3.5. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah ujian yang diselenggarakan pada tengah
semester berjalan.

3.6. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah ujian yang diselenggarakan pada akhir
semester setelah perkuliahan dan praktikum selesai dilaksanakan.

3.7. Ujian susulan adalah ujian yang diselenggarakan apabila mahasiswa tidak dapat
mengikuti ujian karena alasan yang sah.

3.8. Ujian perbaikan adalah ujian yang dapat diberikan oleh dosen suatu mata kuliah
dan diselenggarakan setelah nilai akhir mata kuliah diumumkan.

3.9. SIMAK adalah Sistem Informasi Manajemen Akademik.
3.10. Gugus Kendali Mutu (GKM) adalah gugus kendali mutu yang bertugas dalam

melaksanakan proses pengendalian mutu akademik di departemen.
3.11. Nilai mutu adalah nilai setiap mata kuliah dalam transkrip yang merupakan hasil

kumulatif dari perangkat evaluasi yang digunakan dalam mata kuliah tersebut.
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3.12. Transkrip semester adalah dokumen yang berisi nilai yang diperoleh mahasiswa
untuk setiap mata kuliah yang diambil pada semester tertentu.

3.13. Direktorat Administrasi Pendidikan (Dit. AP) adalah direktorat yang mempunyai
tugas strategis melaksanakan pengembangan administrasi pendidikan program
multistrata dan multijenis.

3.14. Verifikasi soal ujian adalah proses pengecekan soal ujian sesuai dengan capaian
pembelajaran mata kuliah.

3.15. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menurut Perpres No. 8 tahun
2012 adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kerja yang menyandingkan,
menyetarakan, mengintegrasikan sektor pendidikan dan pelatihan serta
pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompentesi kerja sesuai
dengan jabatan kerja di berbagai sektor

3.16. Penilaian akhir mata kuliah adalah penilaian yang didasarkan pada hasil ujian
tertulis dan perangkat penilaian yang lain.

3.17. Program Pendidikan Kompetensi Umum (program PKU) adalah Unit yang
bertugas melaksanakan kegiatan dan mengendalikan mutu pendidikan
kompetensi umum

4. REFERENSI
4.1. Surat Keputusan Rektor IPB Nomor 20/IT3/DT/2014 tentang Standar Mutu

Program Pendidikan Sarjana IPB
4.2. Peraturan Rektor IPB Nomor 14/IT3/DT/2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu

IPB
4.3. Peraturan Rektor IPB Nomor 15/IT3/DT/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem

Penjaminan Mutu Internal IPB

5. KETENTUAN UMUM
5.1. Pelaksanaan Ujian Tertulis

5.1.1. Soal ujian yang digunakan harus dapat mengukur kemampuan
mahasiswa sesuai dengan rumusan Capaian Pembelajaran mata kuliah.

5.1.2. Soal ujian sebelum dibagikan saat ujian harus sudah diverifikasi oleh tim
di departemen/fakultas.

5.1.3. Pelaksanaan ujian tertulis UTS/UAS dilaksanakan sesuai dengan jadwal
yang dikeluarkan oleh Dit. AP. Ujian tertulis selain UTS/UAS diatur sendiri
oleh dosen mata kuliah dengan berkoordinasi dengan departemen
penyelenggara mata kuliah.

5.1.4. Mahasiswa diizinkan untuk mengikuti UAS apabila memenuhi persyaratan
80% kehadiran, dan ketidakhadirannya karena alasan yang kuat.
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5.1.5. Pelaksanaan ujian diawasi minimal oleh satu orang dosen dan dibantu
oleh asisten dosen atau tenaga kependidikan. Jumlah pengawas
disesuaikan dengan jumlah mahasiswa peserta ujian.

5.1.6. Nilai hasil ujian dinyatakan dengan nilai angka mutlak dengan kisaran 0-
100.

5.1.7. Nilai akhir mata kuliah dinyatakan dalam bentuk huruf mutu (HM) dan
Angka Mutu (AM) sebagai berikut: A=4; AB=3,5; B=3; BC=2,5; C=2; D=1,
dan E=0.

5.1.8. Penetapan Huruf Mutu dari suatu mata kuliah dapat menggunakan 3 (tiga)
cara, yaitu:
5.1.8.1. Menggunakan sistem penilaian acuan patokan (PAP), yaitu

dengan cara menentukan nilai batas kelulusan. Standar nilai
apabila menggunakan sistem PAP adalah sebagai berikut:
Total Nilai Akhir
Mata kuliah (x) Huruf mutu Angka Mutu

x ≥ 80 A 4,0

75 ≤ x < 80 AB 3,5

70 ≤ x < 75 B 3,0

65 ≤ x < 70 BC 2,5

55 ≤ x < 65 C 2,0

45 ≤ x < 55 D 1,0

x < 45 E 0,0

5.1.8.2. Menggunakan sistem Penilaian Acuan Norma (PAN), yaitu
dengan cara membandingkan nilai seorang mahasiswa dengan
nilai kelompoknya.

5.1.8.3. Menggunakan sistem gabungan antara PAP dan PAN, yaitu
dengan menentukan batas kelulusan terlebih dahulu, kemudian
membandingkan nilai yang lulus relatif dengan nilai
kelompoknya.

5.1.9. Status nilai Belum Lengkap (BL) diberikan oleh koordinator mata kuliah
kepada mahasiswa yang belum memenuhi seluruh komponen penilaian.
Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak batas akhir pemasukan nilai (2
minggu setelah masa ujian) mahasiswa belum melengkapi komponen
penilaian, maka koordinator mata kuliah memberikan nilai nol pada
komponen yang belum lengkap dan menetapkan huruf mutu.
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5.1.10. Status nilai Belum Masuk (BM) diberikan apabila mahasiswa sudah
melengkapi semua komponen nilai, namun huruf mutu belum ditetapkan
oleh koordinator mata kuliah sampai batas waktu yang ditetapkan.
Sebagai penyelesaiannya, ketua departemen/dekan fakultas/Program
PKU menetapkan suatu huruf mutu yang serendah-rendahnya sama
dengan nilai minimal Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa yang
bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah batas waktu
mengunggah nilai ke SIMAK.

6. PROSEDUR
6.1. Rincian Prosedur

6.1.1. Dosen membuat soal ujian dan menyerahkannya kepada departemen
paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan ujian.

6.1.2. Departemen melakukan standarisasi format soal ujian dan
memperbanyak soal ujian sesuai dengan jumlah peserta ujian.

6.1.3. GKM melakukan pemeriksaan pemenuhan syarat kehadiran mahasiswa
dalam kuliah/praktikum dan mengumumkan mahasiswa yang tidak dapat
mengikuti ujian selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan
ujian. Klarifikasi atas ketidakhadiran dapat dilakukan oleh mahasiswa, dan
izin mengikuti ujian dapat diberikan apabila ada bukti yang sah bahwa
mahasiswa yang bersangkutan memenuhi syarat.

6.1.4. Departemen menerima daftar hadir ujian, berita acara ujian, dan borang
nilai dari Dit. AP.

6.1.5. Pengawas ujian menerima berkas ujian, daftar hadir, dan borang berita
acara ujian.

6.1.6. Mahasiswa mengikuti ujian sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
Mahasiswa peserta ujian harus membawa Kartu Studi Mahasiswa (KSM).

6.1.7. Mahasiswa dapat mengikuti ujian susulan sesuai dengan jadwal yang
ditetapkan oleh departemen.

6.1.8. Pengawas memeriksa dan menandatangani KSM pada mata kuliah
bersangkutan untuk setiap mahasiswa peserta ujian, dan mengisi berita
acara ujian.

6.1.9. Dosen memeriksa hasil ujian mahasiswa dan mengumumkan nilai ujian
dan atau huruf mutunya, selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kalender
setelah pelaksanaan ujian di papan pengumuman di departemen.

6.1.10. Dosen memberi waktu kepada mahasiswa yang mengajukan keberatan
nilai paling lambat 2 (dua) hari setelah waktu pengumuman nilai. Jika
terdapat kesalahan, maka dosen yang bersangkutan dapat merevisi nilai.

6.1.11. Mahasiswa yang memperoleh status nilai BL dapat memenuhi komponen
nilai yang belum lengkap dalam waktu 3 (tiga) hari. Apabila komponen
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nilai tersebut tidak dipenuhi, maka koordinator mata kuliah menetapkan
huruf mutu.

6.1.12. Dosen dapat memberikan ujian perbaikan kepada mahasiswa sebelum
batas waktu unggah nilai ke SIMAK IPB dengan persetujuan koordinator
mata kuliah.

6.1.13. Dosen mengisi nilai mahasiswa dalam borang nilai yang dikeluarkan oleh
Dit.  AP dan mengirimkannya ke departemen.

6.1.14. Departemen mengunggah (upload) huruf mutu ke SIMAK IPB.
6.1.15. Dit. AP mengeluarkan transkrip semester untuk seluruh mata kuliah yang

diambil oleh mahasiswa.

6.2. Bagan Alir Prosedur
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7. DOKUMEN PENDUKUNG
No Nama Borang/Dokumen Pendukung Lokasi Dokumen
1. Borang Daftar Hadir Ujian Dit. AP
2. Borang Daftar Nilai Ujian Dit. AP
3. Kartu Studi Mahasiswa Dit. AP
4. Berita Acara Ujian Dit. AP
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1. TUJUAN
1.1. Memberikan panduan dalam pelaksanaan Evaluasi Proses Belajar Mengajar

(EPBM) online program pendidikan sarjana di IPB agar dapat berjalan dengan baik
dan memberikan data yang sahih.

1.2. Memberikan panduan dalam pengendalian proses EPBM online agar dapat
mengukur capaian standar mutu dan sasaran mutu yang ditetapkan di tingkat
institut, fakultas, dan departemen.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur Operasional Baku (POB) ini mencakup proses penetapan jadwal pelaksanaan
EPBM online, sosialisasi jadwal dan input data EPBM online, pengoperasian sistem
EPBM online, pengisian borang online oleh mahasiswa, dan pengunduhan hasil EPBM

3. PENGERTIAN/ DEFINISI
3.1. Evaluasi Proses Belajar Mengajar (EPBM) online adalah evaluasi penyelenggaraan

proses belajar mengajar suatu mata kuliah yang dilakukan oleh mahasiswa
berbasis website.

3.2. Dosen adalah dosen tetap di lingkungan IPB dan dosen lain yang yang telah
memenuhi persyaratan kualifikasi  yang ditetapkan.

3.3. Program Pendidikan Kompetensi Umum (program PKU) adalah Unit yang bertugas
melaksanakan kegiatan dan mengendalikan mutu pendidikan kompetensi umum

3.4. Gugus Kendali Mutu (GKM) adalah gugus kendali mutu yang bertugas dalam
melaksanakan proses pengendalian mutu akademik di departemen.

3.5. Gugus Penjamin Mutu (GPM) adalah gugus penjamin mutu yang bertugas dalam
melaksanakan proses penjaminan mutu akademik di fakultas.

3.6. Kantor Manajemen Mutu (KMM) adalah kantor yang melaksanakan tugas teknis
dan administratif IPB dalam pengembangan sistem penjaminan mutu, merumuskan
dan mengusulkan standar mutu dalam penyelenggaraan program dan kegiatan IPB
baik dalam bidang akademik maupun non akademik.

3.7. Direktorat Integrasi Data dan Sistem Informasi (DIDSI) adalah direktorat yang
melaksanakan tugas strategis dalam pengembangan sistem informasi dan
komunikasi serta pengelolaan data berbasis teknologi informasi dan komunikasi

3.8. Direktorat Administrasi Pendidikan (Dit. AP) adalah direktorat yang mempunyai
tugas strategis melaksanakan pengembangan administrasi pendidikan program
multistrata dan multijenis

3.9. Tim EPBM adalah tim yang dibentuk oleh KMM beranggotakan personil dari unit
yang terkait dengan pelaksanaan EPBM.

4. REFERENSI
4.1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
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4.2. Peraturan Rektor IPB Nomor 15/IT3/DT/2014 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan
Program Pendidikan Sarjana IPB.

4.3. Peraturan Rektor IPB Nomor 14/IT3/DT/2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu IPB
4.4. Peraturan Rektor IPB Nomor 15/IT3/DT/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem

Penjaminan Mutu Internal IPB.

5. KETENTUAN UMUM
5.1. EPBM dilaksanakan setiap semester sesuai jadwal yang ditetapkan pada kalender

akademik IPB oleh Dit.AP
5.2. Borang EPBM online berisi keterangan tentang: nama program studi, kode mata

kuliah, kode/inisial dosen pengajar, semester aktif, kelas, komponen pernyataan
evaluasi mata kuliah dan dosen, serta keterangan lainnya yang terkait.

5.3. Substansi pertanyaan evaluasi mata kuliah dan dosen disiapkan oleh panitia Ad
Hoc yang dibentuk KMM, dibahas dan disosialisasikan dalam suatu lokakarya.

5.4. Petugas operator SIMAK yang menginput data dosen dan perkuliahan pada sistem
informasi EPBM online ditetapkan oleh departemen/Program PKU.

5.5. Mahasiswa wajib melakukan pengisian borang EPBM online untuk seluruh mata
kuliah yang diikutinya, kecuali mata kuliah tugas akhir.

5.6. Mahasiswa yang aktif mengikuti perkuliahan tetapi tidak mengisi EPBM diberi
sanksi pemblokiran akses KRS online selama dua hari pertama jadwal pengisian
KRS online.

5.7. Rekapitulasi data hasil EPBM online dapat diunduh oleh petugas SIMAK yang telah
ditetapkan di masing-masing fakultas, departemen/ Program PKU untuk digunakan
oleh GKM dan GPM sebagai bahan tindakan perbaikan yang diperlukan.

5.8. Sistem aplikasi EPBM online disiapkan dan dipelihara oleh DIDSI.

6. PROSEDUR
6.1. Rincian Prosedur

6.1.1 Dit.AP menetapkan jadwal pelaksanaan EPBM pada kalender akademik IPB.
6.1.2 KMM mengadapan rapat koordinasi dengan tim EPBM untuk mengevaluasi

EPBM sebelumnya dan mempersiapkan pelaksanaan EPBM yang akan
datang.

6.1.3 KMM berkoordinasi dengan Dit.AP dan DIDSI mensosialisasikan jadwal
pelaksanaan EPBM dan meminta departemen/Program PKU menginput data
dosen dan perkuliahan.

6.1.4 Petugas SIMAK departemen/Program PKU menginput data dosen dan
perkuliahan dalam sistem EPBM online.

6.1.5 DIDSI membuka akses sistem EPBM pada jadwal yang telah ditetapkan.
6.1.6 Mahasiswa melakukan pengisian EPBM pada jadwal yang telah ditetapkan.
6.1.7 DIDSI menutup akses EPBM online pada jadwal yang telah ditetapkan.
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6.1.8 Fakultas dan departemen/Program PKU mengunduh data hasil EPBM online
untuk bahan perbaikan penyelenggaraan pendidikan oleh gugus mutu di
masing-masing fakultas/departemen/Program PKU; Dit. AP, DIDSI, dan KMM
mengunduh hasil EPBM untuk ditindaklanjuti sesuai tugas pokok dan
fungsinya.

6.2. Bagan Alir Prosedur

7.    DOKUMEN PENDUKUNG
Tidak ada.
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1. TUJUAN
1.1. Memberikan panduan yang jelas kepada mahasiswa, dosen dan direktorat/

kantor yang terkait dalam pelaksanaan program mobilitas mahasiswa yang
terkait dengan kegiatan credit earning di IPB.

1.2. Memberikan panduan untuk kegiatan mobilitas mahasiswa yang sesuai dengan
ketentuan IPB dan peraturan yang berlaku.

1.3. Menjamin pengakuan atas beban kredit yang diambil mahasiswa IPB di
perguruan tinggi mitra dan sebaliknya.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur Operasional Baku (POB) ini mencakup prosedur pengiriman mahasiswa
outbound, penerimaan mahasiswa inbound, dan penyetaraan mata kuliah yang diambil
mahasiswa outbound dengan mata kuliah di IPB.

3. PENGERTIAN/DEFINISI
3.1. Program mobilitas mahasiswa adalah program pengiriman/penerimaan dan

pertukaran mahasiswa program sarjana antara IPB dan perguruan tinggi mitra
dalam rangka mengikuti perkuliahan atau pelaksanaan tugas akhir (magang atau
penelitian), atau short/summer/winter course dan kredit yang diperoleh dapat
ditransfer/diakui dalam transkrip nilai di perguruan tinggi asal.

3.2. Credit earning adalah kegiatan pengumpulan kredit mata kuliah oleh mahasiswa
di suatu program studi di perguruan tinggi lain yang diakui di perguruan tinggi
asal mahasiswa tersebut.

3.3. Inbound student adalah mahasiswa program sarjana dari perguruan tinggi mitra
baik di dalam maupun di luar negeri yang mengikuti program mobilitas
mahasiswa di IPB.

3.4. Outbound student adalah mahasiswa program sarjana IPB yang mengikuti
program mobilitas mahasiswa di perguruan tinggi mitra baik di dalam maupun di
luar negeri.

3.5. Perguruan tinggi mitra adalah perguruan tinggi di dalam atau luar negeri yang
bermitra dengan IPB dalam program mobilitas mahasiswa yang dibuktikan
dengan Memorandum of Understanding (MoU) antara IPB dan perguruan tinggi
mitra.

3.6. Perkuliahan adalah kegiatan belajar mengajar yang mencakup kuliah, praktikum,
dan ujian.

3.7. Penelitian tugas akhir adalah penelitian oleh mahasiswa program sarjana dalam
rangka penyelesaian tugas akhir penelitian atau magang dengan waktu minimal
satu semester.

3.8. Dosen pembimbing akademik adalah dosen yang ditunjuk/ditetapkan oleh ketua
departemen untuk melaksanakan tugas pembimbingan akademik mahasiswa
(outbound/inbound student).
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3.9. Dosen pembimbing tugas akhir adalah dosen pembimbing akademik yang
bertugas membimbing mahasiswa (outbound/inbound student) dalam
penyelesaian tugas akhir.

3.10. Penyandang dana adalah pihak instansi pemerintah atau swasta di dalam atau
luar negeri atau pribadi yang menyediakan pembiayaan (beasiswa) untuk
pelaksanaan program mobilitas mahasiswa.

3.11. Rektor adalah Rektor IPB
3.12. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (WRAK) adalah Wakil

Rektor yang melaksanakan tugas Rektor dan menjabarkan kebijakan strategis
IPB di bidang akademik dan kemahasiswaan dalam menyelenggarakan
pengembangan administrasi pendidikan dan kemahasiswaan, serta
pengembangan program akademik multistrata.

3.13. Direktorat Kerjasama dan Program Internasional melaksanakan tugas dalam
perintisan dan pengembangan kerjasama nasional dan internasional di bidang
akademik.

3.14. Direktorat Kemahasiswaan (Dit.Mawa) adalah direktorat yang melaksanakan
tugas strategis dan pengembangan administrasi kemahasiswaan, kesejahteraan
mahasiswa dan meningkatkan reputasi internasional mahasiswa multistrata dan
multijenis dalam mendukung proses pendidikan, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat

3.15. Direktorat Pengembangan Karir dan Hubungan Alumni (Dit.PKHA) adalah
direktorat yang melaksanakan tugas pengembangan dan pelaksanaan program
pembinaan kompetensi lulusan dan hubungan alumni dalam rangka membangun
kerjasama strategis

3.16. SIMAK adalah Sistem Informasi Manajemen Akademik.
3.17. Direktorat Administrasi Pendidikan (Dit. AP) adalah direktorat yang mempunyai

tugas strategis melaksanakan pengembangan administrasi pendidikan program
multistrata dan multijenis

3.18. Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan (BPMP) adalah biaya tetap yang harus
dibayarkan oleh seorang mahasiswa di IPB selama masa studinya pada setiap
semester. Besarnya BPMP ditentukan pada awal masa studi dengan
mempertimbangkan pendapatan orang tua/wali.

3.19. Biro Keuangan adalah biro yang melaksanakan tugas teknis dan administratif
pengelolaan keuangan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Tahunan IPB untuk mendukung kelancaran pelaksanaan manajemen IPB

4. REFERENSI
4.1. Keputusan Rektor IPB Nomor 114/IT3/DT/2012 tentang Alokasi Komponen Biaya

Pelaksanaan Perkuliahan Bagi Mahasiswa Asing Program Pendidikan Sarjana
(S1) Institut Pertanian Bogor

4.2. Peraturan Rektor IPB Nomor 14/IT3/DT/2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu
IPB



INSTITUT PERTANIAN BOGOR Nomor Dokumen : POB-IPB-S1-11
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal Berlaku : 1/2/2016

PROGRAM MOBILITAS MAHASISWA
(STUDENT MOBILITY PROGRAM) Nomor Revisi : 01

Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa izin Institut Pertanian Bogor 64

4.3. Peraturan Rektor IPB Nomor 15/IT3/DT/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem
Penjaminan Mutu Internal IPB

5. KETENTUAN UMUM
5.1. Program mobilitas mahasiswa dalam rangka pengumpulan kredit (credit earning)

hanya dapat dilaksanakan perguruan tinggi mitra yang memiliki kerjasama
dengan IPB yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman.

5.2. Jumlah sks maksimal yang dapat diambil mengikuti ketentuan yang berlaku di
IPB dengan masa studi paling lama 2 (dua) semester berturut-turut.

5.3. Mahasiswa IPB yang dapat mengikuti program mobilitas mahasiswa adalah
mahasiswa aktif di semester berjalan, telah mengikuti perkuliahan di program
studinya sekurang-kurangnya 2 (dua) semester, dalam status studi tanpa syarat,
memenuhi syarat yang ditetapkan oleh perguruan tinggi mitra, mendapat izin
tertulis dari orangtua/wali dan pembimbing akademik/pembimbing tugas akhir,
dan mendapatkan jaminan dari penyandang dana untuk pembiayaan studi di
perguruan tinggi mitra.

5.4. Komponen dan tarif biaya studi dan yang dibayar diatur dalam kesepakatan
kerjasama antara IPB dengan perguruan tinggi mitra.

5.5. Penyetaraan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa IPB di perguruan tinggi
mitra dilakukan oleh departemen penyelenggara program studi mahasiswa yang
bersangkutan. Suatu mata kuliah dianggap setara dan diakui oleh IPB apabila:
minimal 70% learning outcomes (capaian pembelajaran) dari mata kuliah yang
diambil mahasiswa IPB di perguruan tinggi mitra memiliki kesetaraan

5.6. Mata kuliah yang tidak dapat disetarakan sebagai mata kuliah program studi
akan diakui sebagai mata kuliah pendukung (supporting courses).

6. PROSEDUR
6.1. Prosedur Pengiriman Mahasiswa Outbound

6.1.1. Dit. Mawa mengumumkan kegiatan program mobilitas mahasiswa kepada
mahasiswa melalui departemen yang terkait paling lambat 3 (tiga) bulan
sebelum dimulainya kegiatan pendidikan di perguruan tinggi mitra.

6.1.2. Mahasiswa mengajukan lamaran melalui departemen penyelenggara
program studinya.

6.1.3. Departemen dan atau Dit. Mawa melakukan seleksi calon mahasiswa
yang akan mengikuti program mobilitas mahasiswa dengan
memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan IPB, perguruan tinggi mitra,
dan penyandang dana.

6.1.4. Departemen dan atau Dit.Mawa mengirimkan daftar mahasiswa yang
lolos seleksi ke Dit. KSPI.

6.1.5. Dit. KSPI menyiapkan surat pengiriman nama calon mahasiswa outbound
kepada perguruan tinggi mitra untuk ditandatangani WRAK.
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6.1.6. Dit. KSPI mengirimkan surat yang telah ditandatangani WRAK kepada
perguruan tinggi mitra dengan tembusan kepada penyandang dana,
departemen asal mahasiswa, fakultas asal mahasiswa dan Dit. AP.

6.1.7. Setelah surat penerimaan LoA (Letter of Acceptance) dari perguruan
tinggi mitra diterima, Dit. KSPI memfasilitasi penyiapan dokumen dan visa
(jika diperlukan) yang dibutuhkan oleh mahasiswa outbound. Dit. KSPI
juga melakukan komunikasi dengan perguruan tinggi mitra terkait dengan
keimigrasian, administrasi pendidikan, penjemputan, dan akomodasi.

6.1.8. Mahasiswa melakukan pengurusan administrasi akademik di IPB untuk
semester berjalan, seperti pembayaran BPMP dan pengisian Kartu
Rencana Studi (KRS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di IPB.

6.1.9. Departemen menyelenggarakan kegiatan pembekalan (pre-departure
program) untuk mahasiswa yang akan berangkat yang isinya meliputi
tujuan/deskripsi program, kiat sukses belajar di perguruan tinggi mitra,
dan teknis pemberangkatan.

6.1.10. Mahasiswa berangkat ke perguruan tinggi mitra sesuai jadwal yang
ditetapkan oleh perguruan tinggi mitra.

6.1.11. Mahasiswa yang mengikuti program mobilitas mahasiswa di luar negeri
melapor ke kantor perwakilan Indonesia di negara tujuan paling lambat
satu minggu setelah kedatangan.

6.1.12. Selama berada di perguruan tinggi mitra, mahasiswa mengikuti
perkuliahan atau penelitian atau magang sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku di perguruan tinggi mitra.

6.1.13. Setiap perubahan mata kuliah atau topik penelitian atau topik magang
yang diambil harus dikonsultasikan dan disetujui oleh Dosen Pembimbing
Akademik atau Pembimbing Tugas Akhir di IPB.

6.1.14. Setelah menyelesaikan penelitian atau magang dan kembali ke IPB,
mahasiswa program penelitian/magang menyusun tugas akhir sesuai
panduan penyelesaian tugas akhir yang berlaku di IPB. Nilai dari
perguruan tinggi mitra diperhitungkan sebagai bagian dari nilai total tugas
akhir.

6.1.15. Mahasiswa yang mengikuti program perkuliahan mendapatkan nilai dalam
bentuk transkrip nilai dari perguruan tinggi mitra.

6.1.16. Setibanya di Indonesia, mahasiswa segera melapor ke IPB melalui
departemen terkait dengan menyerahkan transkrip/hasil penilaian dari
perguruan tinggi mitra.

6.1.17. Departemen menyampaikan nilai credit earning yang diperoleh
mahasiswa ke Dit. AP.

6.1.18. Mahasiswa melakukan registrasi ulang untuk mengikuti perkuliahan pada
semester selanjutnya di IPB.

6.2. Prosedur Penerimaan Mahasiswa Perguruan Tinggi Mitra di IPB
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6.2.1. Pimpinan perguruan tinggi mitra mengajukan permohonan dengan
mengirimkan dokumen calon mahasiswa ke Rektor IPB untuk mengikuti
program mobilitas mahasiswa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum
dimulainya masa studi di IPB. Dokumen dilengkapi dengan borang
pendaftaran, surat rekomendasi, transkrip akademik, surat keterangan
kesehatan, dan sertifikat kemampuan bahasa Inggris (jika diperlukan).

6.2.2. Rektor IPB meminta pendapat Dekan mengenai permohonan tersebut
dengan tembusan kepada departemen penyelenggara program studi yang
dituju oleh calon mahasiswa inbound.

6.2.3. Dekan meminta pertimbangan Ketua Departemen penyelenggara
program studi yang dituju mengenai permohonan tersebut.

6.2.4. Departemen mengevaluasi kelayakan akademik calon mahasiswa
inbound dan menyampaikan hasilnya kepada Dekan.

6.2.5. Atas pertimbangan dari departemen tersebut, Dekan memberikan
pendapat kepada Rektor tentang permohonan mahasiswa inbound
dengan tembusan kepada Dit. KSPI.

6.2.6. Bila pertimbangan Dekan menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak
sesuai dengan persyaratan akademik di IPB, maka Dit. KSPI
menyiapkan/mengirimkan surat balasan Rektor kepada perguruan tinggi
mitra.

6.2.7. Bila lamaran tersebut diterima maka Dit. KSPI menyiapkan surat
penerimaan (Letter of Acceptance) dari Rektor IPB dan dikirimkan kepada
Rektor perguruan tinggi mitra selambat-lambatnya dua bulan sebelum
masa perkuliahan IPB dimulai. LoA tersebut ditembuskan kepada Dit. AP,
fakultas, dan departemen terkait.

6.2.8. Dit. KSPI berkomunikasi dengan perguruan tinggi mitra untuk membantu
pengurusan keimigrasian (jika diperlukan), administrasi pendidikan,
penjemputan, dan akomodasi.

6.2.9. Dit. KSPI membantu mahasiswa inbound untuk melakukan registrasi di
Dit. AP sekaligus berkoordinasi dengan departemen terkait untuk
persiapan pelaksanaan perkuliahan/tugas akhir

6.2.10. Dit. Mawa menyelenggarakan program orientasi bagi mahasiswa inbound
6.2.11. Departemen menunjuk dosen pembimbing dan mahasiswa pendamping

(buddy) untuk setiap mahasiswa inbound
6.2.12. Setiap perubahan mata kuliah atau topik penelitian yang diambil harus

dikonsultasikan dan disetujui oleh dosen pembimbing di perguruan tinggi
mitra.

6.2.13. Dit. AP memasukkan data rencana studi mahasiswa inbound ke SIMAK
6.2.14. Dit. AP menerbitkan daftar hadir perkuliahan dan kartu studi mahasiswa
6.2.15. Mahasiswa inbound mengikuti kegiatan belajar mengajar di IPB
6.2.16. Departemen melakukan asesmen terhadap capaian kegiatan belajar

mengajar mahasiswa inbound
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6.2.17. Departemen menyerahkan nilai hasil asesmen ke Dit. AP
6.2.18. Jika diperlukan, biro keuangan menerbitkan invoice (tagihan) ke

perguruan tinggi mitra
6.2.19. Dit. AP mengeluarkan transkrip nilai mahasiswa inbound paling lambat

satu bulan setelah program berakhir
6.2.20. Dit. KSPI mengirimkan transkrip nilai mahasiswa inbound ke perguruan

tinggi mitra dengan tembusan ke departemen dan Dit. PKHA
6.2.21. Dit. PKHA memasukkan data alumni mahasiswa asing IPB ke dalam data

base alumni
6.2.22. Dit. PKHA melakukan tracer study terhadap alumni mahasiswa asing IPB

6.3. Prosedur Penyetaraan Mata Kuliah yang Diambil Mahasiswa Outbound
dengan Mata Kuliah di IPB
6.3.1. Penyetaraan dapat dilakukan setelah mahasiswa melakukan registrasi

ulang di Dit. AP.
6.3.2. Mahasiswa outbound menyampaikan transkrip yang diperoleh dari

perguruan tinggi mitra kepada departemen penyelenggara program
studinya di IPB paling lambat satu bulan setelah yang bersangkutan
kembali ke IPB.

6.3.3. Departemen menyetarakan mata kuliah dan nilai yang diperoleh
mahasiswa sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

6.3.4. Dalam hal mata kuliah yang diambil mahasiswa outbound tidak bisa
disetarakan dengan mata kuliah program studi, departemen dapat
memasukkannya sebagai supporting course (mata kuliah penunjang).

6.3.5. Departemen menyampaikan hasil penyetaraan tersebut kepada Dit. AP
dengan tembusan kepada dekan fakultas.

6.3.6. Dit. AP memasukkan mata kuliah dan nilai yang sudah disetarakan ke
dalam data SIMAK mahasiswa yang bersangkutan.
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6.4. Bagan Alir Prosedur
6.4.1. Prosedur untuk Pengiriman Outbound Student
POB Program Mobilitas Mahasiswa (Student Mobility Program)

Dit. KSPI Departemen Mahasiswa PT Mitra Dit. AP

Mulai

Mengumumkan
program mobilitas

mahasiswa

Mengumumkan
program mobilitas

mahasiswa

Melamar menjadi
mahasiswa
outbound

Menyeleksi calon
mahasiswa outbond

Mengirim hasil
seleksi ke Dit.

KSPI

Membuat surat
pengiriman daftar
nama mahasiswa

outbond ke PT. mitra

Menerbitkan
LoA

Mengurus dokumen
perjalanan dan

administrasi akademik di
IPB dan menyerahkan ke

Dit. KSPI

Menyerahkan
LoA ke

mahasiswa

Berkomunikasi
dengan PT.

mitra

Setuju

Memberikan
pembekalan pre-

departure
program

Berangkat

Melaksanakan
kuliah/tugas

akhir

Menyetarakan

Memasukkan
dalam SIMAK

Menyerahkan
transkrip nilai

ke departemen

Tidak

Selesai

Ya
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6.4.2. Prosedur Penerimaan Mahasiswa Perguruan Tinggi Mitra di IPB

6.4.3. Prosedur Penyetaraan Mata Kuliah yang diambil Outbound Student
dengan Mata Kuliah di IPB

POB Program Mobilitas Mahasiswa (Student Mobility Program)

Mahasiswa Departemen Dit. AP

Mulai

Melakukan
registrasi ulang

Menyerahkan
transkrip

Melakukan
evaluasi/

penyetaraan

Memasukkan ke
SIMAK

Selesai
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7. DOKUMEN PENDUKUNG
No. Nama borang/Dokumen Pendukung Lokasi Dokumen
1. Borang Registrasi Mahasiswa Outbound Dit. Mawa
2. Borang Penilaian Seleksi Dit. Mawa

3. Borang Pernyataan Kesediaan Mengikuti
Program Mobilitas Mahasiswa Dit. Mawa

4. Borang Registrasi Bagi Mahasiswa Inbound
(Application for Admission) Dit. KSPI
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1. TUJUAN
Memberikan panduan dalam pengelolaan atas pengajuan perpanjangan masa studi
mahasiswa agar terlaksana secara jelas, transparan, dan dapat memantau masa
studi mahasiswa IPB.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur Operasional Baku (POB) ini mencakup proses perpanjangan masa studi
mahasiswa mulai pengajuan oleh mahasiswa sampai persetujuan dari dekan.

3. PENGERTIAN/DEFINISI
3.1. Izin perpanjangan masa studi adalah izin yang diberikan oleh Dekan berupa

surat Keputusan Dekan kepada mahasiswa program sarjana IPB untuk
menyelesaikan studi lebih dari 12 (dua belas) semester dengan alasan yang
sah.

3.2. Kurikulum Mayor-Minor adalah kurikulum berbasis kompetensi dimana setiap
mahasiswa mengikuti pendidikan dalam salah satu mayor sebagai bidang
keahlian (kompetensi) utama dan dapat mengikuti pendidikan dalam salah satu
bidang minor sebagai bidang keahlian (kompetensi) pelengkap atau memilih
secara bebas mata kuliah sebagai penunjang (supporting courses) bagi
keahliannya.

3.3. Semester adalah satuan waktu kegiatan pendidikan selama 19 minggu, terdiri
atas  14 (empat belas) minggu kegiatan perkuliahan (kuliah, praktikum atau
responsi), 2 (dua) minggu kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), kegiatan 1
(satu) minggu masa persiapan Ujian Akhir Semester (UAS), dan 2 (dua) minggu
UAS.

3.4. Direktorat Administrasi Pendidikan (Dit. AP) adalah direktorat yang mempunyai
tugas strategis melaksanakan pengembangan administrasi pendidikan program
multistrata dan multijenis

4. REFERENSI
4.1. Peraturan Rektor IPB Nomor 15/IT3/DT/2014 tentang Tata Tertib

Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana IPB.
4.2. Peraturan Rektor IPB Nomor 14/IT3/DT/2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu

IPB
4.3. Peraturan Rektor IPB Nomor 15/IT3/DT/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem

Penjaminan Mutu Internal IPB

5. KETENTUAN UMUM
5.1. Masa studi maksimum mahasiswa sarjana adalah 12 (dua belas) semester.
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5.2. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya sampai batas waktu 12
(dua belas) semester akan diberhentikan sebagai mahasiswa IPB yang
penetapannya dilakukan dengan keputusan rektor atas usulan dekan.

5.3. Waktu perpanjangan studi dapat diberikan kepada seorang mahasiswa selama-
lamanya 2 (dua) semester dan dihitung sejak tanggal berakhirnya masa 12 (dua
belas) semester.

5.4. Mahasiswa yang dapat mengajukan izin perpanjangan masa studi adalah
mahasiswa yang teregistrasi pada semester berjalan yang sudah
menyelesaikan seluruh beban studi yang dipersyaratkan oleh departemen
kecuali tugas akhirnya.

6. PROSEDUR
6.1. Rincian Prosedur

6.1.1. Dit. AP menyampaikan data mahasiswa yang memasuki semester ke-12
ke departemen paling lambat satu bulan setelah awal perkuliahan
semester genap tahun akademik berjalan.

6.1.2. Departemen memeriksa data tersebut untuk mengetahui mahasiswa
yang memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan masa studi.
Mahasiswa yang memenuhi syarat dipanggil untuk mengurus
perpanjangan studi dan mahasiswa yang tidak memenuhi syarat
dipanggil untuk diminta mengundurkan diri atau dikeluarkan.

6.1.3. Departemen memanggil mahasiswa yang bersangkutan secara tertulis
untuk mengurus perpanjangan masa studi.

6.1.4. Mahasiswa berkonsultasi dengan pembimbing akademik dan/atau
pembimbing skripsi dalam mengisi borang permohonan perpanjangan
studi yang disediakan oleh Dit. AP dan menyusun rencana penyelesaian
studi.

6.1.5. Pembimbing akademik dan/atau pembimbing skripsi menandatangani
borang permohonan perpanjangan studi.

6.1.6. Mahasiswa mengembalikan isian borang ke departemen.
6.1.7. Ketua departemen memeriksa isian borang dan menandatangani

apabila menyetujuinya. Bila diperlukan perbaikan/peninjauan ulang
maka ketua departemen memberikan catatan perbaikan/peninjauan
ulang dan mahasiswa kembali berkonsultasi dengan pembimbing
akademik dan/atau pembimbing skripsi.

6.1.8. Mahasiswa menyerahkan isian borang yang telah disetujui dan bukti
pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) pada semester
berjalan ke departemen.

6.1.9. Departemen membuatkan surat pengantar kepada dekan dengan
melampirkan isian borang.
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6.1.10. Dekan memeriksa permohonan. Apabila permohonan disetujui maka
dekan akan mengeluarkan surat keputusan perpanjangan studi.  Apabila
permohonan tidak disetujui, Dekan mengeluarkan surat penolakan.

6.1.11. Surat keputusan perpanjangan studi atau penolakan disampaikan
kepada mahasiswa dan Dit. AP melalui departemen.

6.1.12. Departemen memantau perkembangan studi mahasiswa sesuai dengan
jadwal penyelesaian studi.

6.1.13. Apabila pada batas waktu perpanjangan studi yang telah ditetapkan
mahasiswa belum dapat menyelesaikan studinya, maka yang
bersangkutan dikeluarkan dari IPB.
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7. DOKUMEN PENDUKUNG
No Nama Borang/DokumenPendukung Lokasi Dokumen
1. Borang Permohonan Perpanjangan Masa Studi Dit. AP
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1. TUJUAN
Memberikan panduan dalam pengelolaan proses pindah program studi agar berjalan
transparan dan akuntabel.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur Operasional Baku (POB) ini mencakup prosedur pindah program studi bagi
mahasiwa karena perubahan minat atau karena alasan kesehatan dan/atau hambatan
fisik antar departemen dalam satu fakultas, atau antar departemen pada fakultas yang
berbeda.

3. PENGERTIAN/DEFINISI
3.1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (WRAK) adalah wakil rektor

yang melaksanakan tugas rektor dan menjabarkan kebijakan strategis IPB di
bidang akademik dan kemahasiswaan dalam menyelenggarakan pengembangan
administrasi pendidikan dan kemahasiswaan, serta pengembangan program
akademik multistrata.

3.2. Kurikulum Mayor Minor adalah kurikulum berbasis kompetensi yang terdiri dari
kompetensi umum, kompetensi fakultas, kompetensi utama, dan kompetensi
pelengkap.

3.3. Program Pendidikan Kompetensi Umum (Program PKU) adalah unit yang bertugas
melaksanakan kegiatan dan mengendalikan mutu pendidikan kompetensi umum

3.4. Kompetensi umum adalah kompetensi yang mendasari kompetensi utama yang
diperoleh mahasiswa setelah menyelesaikan perkuliahan di Program PKU.

3.5. Kompetensi fakultas adalah kompetensi yang mendasari kompetensi utama yang
diperoleh mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah interdep di fakultasnya.

3.6. Kompetensi utama (mayor) adalah kompetensi berdasarkan disiplin (keilmuan)
utamanya pada suatu departemen atau fakultas, dimana mahasiswa dapat
memperdalam kompetensinya (ilmu pengetahuan, sikap, dan keterampilan)
tertentu dalam suatu paket mata kuliah.

3.7. Kompetensi pelengkap adalah kompetensi yang melengkapi kompetensi utama
yang diperoleh mahasiswa setelah menyelesaikan kuliah paket minor atau
penunjang.

3.8. SIMAK adalah Sistem Informasi Manajemen Akademik.
3.9. Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah bentuk sumbangan pembinaan pendidikan

(SPP) yang merupakan kontribusi orang tua mahasiswa atas penyelenggaraan
pendidikan di IPB yang besarnya ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi
sosial-ekonomi mahasiswa yang bersangkutan dan Biaya Kuliah Tunggal (BKT)
tiap program studi.

3.10. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) adalah panitia yang dibentuk oleh
IPB untuk mengoordinasikan proses administrasi dalam penerimaan mahasiswa
baru PPMB diketuai oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
(WRAK).

3.11. Direktorat Administrasi Pendidikan (Dit. AP) adalah direktorat yang mempunyai
tugas strategis melaksanakan pengembangan administrasi pendidikan program
multistrata dan multijenis.
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3.12. SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) adalah jalur masuk
Perguruan Tinggi Negeri di tingkat nasional melalui seleksi rapor siswa SMA yang
mengajukan diri untuk menjadi mahasiswa PTN (jalur undangan).

3.13. SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) adalah kegiatan
seleksi calon mahasiswa untuk memasuki perguruan tinggi negeri di tingkat
nasional dengan pola ujian tertulis.

3.14. Ujian Talenta Masuk (UTM) adalah jalur penerimaan mahasiswa program sarjana
IPB yang berbasis kepemimpinan dan kewirausahaan serta cinta pertanian.

3.15. NIM adalah Nomor Induk Mahasiswa.

4. REFERENSI
4.1. Peraturan Rektor IPB Nomor 15/IT3/DT/2014 tentang Tata Tertib

Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana IPB.
4.2. SK Rektor IPB Nomor 20/IT3/DT/2014 tentang Standar Mutu Program

Pendidikan Sarjana IPB
4.3. Peraturan Rektor IPB Nomor 14/IT3/DT/2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu

IPB
4.4. Peraturan Rektor IPB Nomor 15/IT3/DT/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem

Penjaminan Mutu Internal IPB

5. KETENTUAN UMUM
5.1. Perpindahan mahasiswa dari satu program studi ke program studi lain di IPB

dimungkinkan bila mahasiswa mengalami perubahan minat atau hambatan
kesehatan dan/atau hambatan fisik yang cukup kuat yang tidak memungkinkan
seorang mahasiswa melanjutkan studi pada program studi asal, dibuktikan dengan
surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang dilegalisir oleh
Poliklinik IPB.

5.2. Perpindahan program studi karena alasan kesehatan hanya dimungkinkan apabila
mahasiswa tersebut telah menempuh perkuliahan sekurang-kurangnya 2 (dua)
semester pada program studi asalnya (empat semester termasuk Program PKU).

5.3. Persyaratan pindah program studi:
5.3.1. Pindah program studi karena alasan kesehatan: Indeks Prestasi Kumulatif

(IPK) minimal 2,00, surat permohonan yang disetujui oleh orang tua, surat
persetujuan dari ketua departemen asal, surat keterangan sakit dari rumah
sakit pemerintah yang dilegalisir oleh Poliklinik IPB, bukti pelunasan SPP
semester terakhir, dan transkrip mata kuliah yang telah diambil.

5.3.2. Pindah program studi karena alasan perubahan minat: telah lulus Program
PKU dengan IPK minimal 2,0, mengikuti ujian masuk IPB (SBMPTN atau
UTM), dan melakukan registrasi awal dan mengikuti ketentuan administrasi
sebagai mahasiswa baru di IPB.

5.4. Mata kuliah yang telah diambil pada program studi sebelumnya dan tidak dapat
diakui sebagai mata kuliah program studi baru/interdepartemen dapat dijadikan
mata kuliah penunjang.

6. PROSEDUR
6.1. Rincian Prosedur
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6.1.1. Pindah Program Studi Karena Alasan Kesehatan
6.1.1.1. Mahasiswa mengajukan permohonan pindah program studi ke rektor

atas persetujuan ketua departemen dengan melampirkan persyaratan
pindah program studi karena alasan kesehatan. Permohonan diajukan
paling lambat satu bulan sebelum awal tahun akademik berikutnya.

6.1.1.2. Rektor meneruskan permohonan tersebut kepada dekan pengelola
program studi yang dituju untuk dikaji paling lama satu minggu setelah
menerima permohonan.

6.1.1.3. Dekan melakukan kajian bersama-sama dengan ketua departemen
penyelenggara program studi yang dituju.

6.1.1.4. Dekan merekomendasikan kepada rektor tentang diterima atau
ditolaknya permohonan pindah program studi tersebut paling lama satu
minggu setelah menerima surat permohonan dari rektor.

6.1.1.5. Rektor menyampaikan surat penerimaan atau penolakan kepada
mahasiswa paling lama satu minggu setelah menerima rekomendasi
dari dekan.

6.1.1.6. Bila permohonan diterima, Rektor mengeluarkan surat keterangan
pindah program studi yang disampaikan kepada mahasiswa, ketua
departemen, dan dekan.

6.1.2. Pindah Program Studi karena Alasan Perubahan Minat
6.1.2.1. Mahasiswa mengikuti ujian masuk IPB dengan memilih program studi

yang diminatinya.
6.1.2.2. Apabila mahasiswa tersebut lulus ujian seleksi pada program studi

baru pilihannya, maka yang bersangkutan melaporkan ke panitia
penerimaan mahasiswa baru sebagai mahasiswa pindah program
studi.

6.1.2.3. PPMB mengundang mahasiswa tersebut untuk melakukan registrasi
awal pada jadwal yang sudah ditentukan dengan mencantumkan kode
tertentu pada surat undangan yang menandakan bahwa yang
bersangkutan adalah mahasiswa yang pindah program studi.

6.1.2.4. Mahasiswa melakukan registrasi ulang sesuai dengan waktu dan
memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan.

6.1.2.5. PPMB menyampaikan data mahasiswa pindah program studi kepada
WRAK dengan tembusan kepada Dit. AP.

6.1.2.6. WRAK menerbitkan surat permintaan penilaian mata kuliah dari WRAK
kepada dekan yang membawahi departemen penyelenggara program
studi baru dengan tembusan kepada dekan penyelenggara program
studi lama.

6.1.2.7. Atas pertimbangan departemen penyelenggara program studi baru,
dekan menentukan mata kuliah yang dapat diakui oleh mayor baru
sebagai mata kuliah mayor/interdepartemen dan mengirimkannya
kepada WRAK dengan tembusan kepada mahasiswa yang
bersangkutan.

6.1.2.8. WRAK meneruskan surat dari dekan ke Dit. AP untuk diproses
administrasinya.
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6.1.2.9. Mahasiswa yang pindah program studi mendaftar ulang ke Dit. AP
mahasiswa untuk mendapatkan NIM baru.

6.1.2.10. Dit. AP mentransfer semua mata kuliah yang telah diakui oleh program
studi yang baru.

6.2. Rincian Prosedur
6.2.1. Bagan Alir Pindah Program Studi karena Alasan Kesehatan

POB Pindah Program Studi

Mahasiswa Rektor Fakultas Departemen

Mulai

Mengajukan
pindah program
studi ke rektor

Surat Persetujuan
ketua departemen

Berkas
persyaratan

Menerima disposisi
dari rektor atas

permohonan pindah
program studi oleh

mahasiswa

Meneruskan surat
pengajuan ke

dekan

Mengkaji dan mengevaluasi usulan
perpindahan program studi

PersetujuanYa

Merekomendasikan
diterima

Hasil evaluasi

Surat rekomendasi

Menerbitkan surat
pindah program

studi

Surat pindah
program studi

Selesai

Tidak

Memberitahukan
kepada

mahasiswa Bahwa
yang

bersangkautan
tetap di program
studi yang sama
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6.2.2. Bagan Alir Pindah Program Studi karena Alasan Perubahan Minat

7. DOKUMEN PENDUKUNG
Tidak ada.
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1. TUJUAN
1.1. Memberikan panduan untuk pelaksanaan tugas akhir mahasiswa program sarjana

dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, yang dapat dimulai pada
semester 6 (enam) sesuai dengan standar yang ditetapkan.

1.2. Memberikan panduan untuk masa studi mahasiswa program sarjana dalam jangka
waktu 8 (delapan) semester sesuai dengan standar yang ditetapkan IPB.

1.3. Memberikan panduan untuk proses pengendalian mutu tugas akhir mahasiswa
program sarjana oleh program studi, departemen, dan fakultas.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur operasional baku (POB) ini mencakup prosedur penetapan dosen pembimbing
tugas akhir, pelaksanaan dan pembimbingan tugas akhir, serta pelaksanaan sidang ujian
sarjana.

3. PENGERTIAN/DEFINISI
3.1. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah borang rencana studi online yang berisi

rencana mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa pada semester mendatang
(termasuk alih tahun), baik dalam bentuk kuliah, praktikum, praktik lapang, praktik
kerja, Kuliah Kerja Profesi (KKP), magang, maupun tugas akhir lainnya.

3.2. Tugas akhir program sarjana adalah tugas mandiri yang harus diselesaikan oleh
mahasiswa program sarjana tingkat akhir sebagai persyaratan kelulusan yang
mencakup tahap persiapan (penyusunan proposal), pelaksanaan, penulisan skripsi
hingga sidang ujian sarjana.

3.3. Tugas akhir berupa penelitian adalah tugas mandiri yang harus diselesaikan oleh
mahasiswa program sarjana tingkat akhir sebagai persyaratan kelulusan dalam
bentuk penelitian di laboratorium atau di lapangan atau telaah pustaka.

3.4. Tugas akhir berupa magang adalah tugas mandiri yang harus diselesaikan di
lapang oleh mahasiswa tingkat akhir program sarjana sebagai persyaratan
kelulusan dalam bentuk praktik kerja di swasta atau instansi pemerintah.

3.5. Dosen pembimbing utama adalah dosen tetap di departemen yang ditetapkan oleh
dekan sebagai pembimbing utama dalam pelaksanaan dan penyelesaian tugas
akhir mahasiswa.

3.6. Dosen pembimbing anggota adalah seseorang baik yang berasal dari departemen
maupun luar departemen dan ditetapkan oleh dekan untuk membantu dosen
pembimbing utama dalam pelaksanaan dan penyelesaian tugas akhir mahasiswa.

3.7. Pembimbing lapang adalah pembimbing di lapang bagi mahasiswa selama
pelaksanaan magang di lokasi magang.

3.8. Dosen penguji luar adalah dosen tetap dari program studi yang sama atau dari luar
program studi di IPB atau dari instansi lain yang ditunjuk oleh ketua program studi
untuk menguji mahasiswa pada sidang ujian sarjana.

3.9. Sidang ujian sarjana adalah ujian komprehensif secara lisan oleh tim penguji yang
harus diikuti oleh seluruh mahasiswa program sarjana sebagai evaluasi akhir
untuk penentuan kelayakan kelulusan mahasiswa tersebut dari program sarjana.
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3.10. Kelompok kompetensi adalah kelompok kompetensi Pendidikan Kompetensi
Umum (PKU), kelompok kompetensi interdepartemen, kelompok kompetensi
mayor, kelompok kompetensi minor/penunjang.

3.11. Surat Keterangan Lulus (SKL) adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh
dekan yang menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah lulusan ujian
sidang sarjana dan menyelesaikan studi program sarjana.

3.12. Gugus Kendali Mutu (GKM) adalah gugus kendali mutu yang bertugas dalam
melaksanakan proses pengendalian mutu akademik di departemen.

3.13. Gugus Penjamin Mutu (GPM) adalah gugus penjamin mutu yang bertugas dalam
melaksanakan proses penjaminan mutu akademik di fakultas.

3.14. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menurut Perpres No. 8 tahun
2012 adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kerja yang menyandingkan,
menyetarakan, mengintegrasikan sektor pendidikan dan pelatihan serta
pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompentesi kerja sesuai
dengan jabatan kerja di berbagai sektor.

4. REFERENSI
4.1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia.
4.2. Peraturan Rektor IPB Nomor 14/IT3/DT/2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu IPB
4.3. Peraturan Rektor IPB Nomor 15/IT3/DT/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem

Penjaminan Mutu Internal IPB

5. KETENTUAN UMUM
5.1. Tugas akhir program sarjana dapat dalam bentuk penelitian atau magang.
5.2. Beban kredit tugas akhir untuk program sarjana adalah 6 (enam) sks yang

dirancang untuk diselesaikan oleh mahasiswa paling lama 2 (dua) semester yang
mencakup kegiatan penyusunan proposal, pelaksanaan tugas akhir, penulisan
skripsi, dan sidang ujian sarjana.

5.3. Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang harus dibayar oleh mahasiswa sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh IPB.

5.4. Dosen pembimbing baik untuk pembimbing utama maupun pembimbing anggota
memiliki kualifikasi pendidikan minimal magister (S2).

5.5. Persyaratan pelaksanaan tugas akhir mahasiswa:
5.5.1. Lulus semua mata kuliah dengan total kredit minimal 105 (seratus lima) sks

dan IPK ≥ 2.00.
5.5.2. Berstatus aktif sebagai mahasiswa pada semester berjalan (mengisi KRS

untuk tugas akhir dan membayar UKT)
5.5.3. Memiliki proposal tugas akhir yang telah disetujui oleh dosen pembimbing

tugas akhir dan disahkan oleh ketua program studi/ketua
departemen/pimpinan fakultas, dan

5.5.4. Memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh program studi.
5.6. Sidang ujian sarjana dapat diikuti oleh mahasiswa apabila memenuhi ketentuan

sebagai berikut:
5.6.1. Telah lulus semua mata kuliah yang wajib diambil
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5.6.2. Jumlah kredit mata kuliah pilihan yang diambil (minor atau supporting
course) sesuai ketentuan kurikulum dan lulus. Jumlah kredit yang telah
diperoleh minimal sebanyak total minimal kredit dikurangi kredit tugas akhir,

5.6.3. Menyelesaikan tugas akhir dan draf skripsi yang dinyatakan layak oleh
dosen pembimbing tugas akhir,

5.6.4. Nilai rata-rata IPK semua mata kuliah ≥ 2.00 per kelompok kompetensi
(interdepartemen, mayor, minor, kecuali Program PKU);

5.6.5. Tidak ada mata kuliah yang memperoleh nilai E; dan
5.6.6. Berstatus sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan.

5.7. Mahasiswa dinyatakan lulus sidang ujian sarjana apabila nilai rata-rata tugas akhir
minimal 65 atau BC. Penilaian tugas akhir menggunakan sistem Penilaian Acuan
Patokan (PAP), yaitu 80 < A < 100; 75 < AB < 80; 70 < B < 75; 65 < BC < 70.

6. PROSEDUR
6.1. Rincian Prosedur

6.1.1. Departemen menentukan dosen pembimbing utama untuk setiap
mahasiswa selambat-lambatnya di akhir semester 6 (enam). Penentuan
pembimbing tugas akhir mempertimbangkan minat mahasiswa.

6.1.2. Departemen dapat menentukan seorang dosen pembimbing anggota atau
pembimbing lapang (bagi mahasiswa magang) berdasarkan pertimbangan
kebutuhan mahasiswa dalam penyelesaian tugas akhir.

6.1.3. Prosedur penetapan dosen pembimbing diatur oleh masing-masing program
studi.

6.1.4. Dekan mengeluarkan surat keputusan penetapan dosen pembimbing atas
usulan dari ketua departemen.

6.1.5. Mahasiswa berkonsultasi kepada dosen pembimbing untuk menetapkan
bentuk tugas akhir yang dipilih (penelitian atau magang), topik dan ruang
lingkup tugas akhir.

6.1.6. Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik untuk
melaksanakan tugas akhir harus segera menyusun proposal tugas akhir.
Proposal tugas akhir disetujui oleh dosen pembimbing dan diketahui oleh
ketua program studi/ketua departemen/pimpinan fakultas.

6.1.7. Mahasiswa melaksanakan penelitian atau magang dengan arahan/
bimbingan dari pembimbing tugas akhir. Proses pembimbingan oleh dosen
pembimbing tugas akhir minimal 8 (delapan) kali per semester dan terekam
dalam kartu pembimbingan tugas akhir mahasiswa program sarjana.

6.1.8. Mahasiswa menyusun draf skripsi dengan mengacu pada panduan
penulisan skripsi.

6.1.9. Departemen/fakultas menetapkan tim penguji sidang ujian sarjana yang
terdiri atas dosen pembimbing tugas akhir dan penguji luar.

6.1.10. Dosen pembimbing utama memimpin sidang ujian sarjana yang mencakup
tahapan:
6.1.10.1. Presentasi hasil pelaksanaan tugas akhir (draf skripsi) oleh

mahasiswa



Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa izin Institut Pertanian Bogor 84

INSTITUT PERTANIAN BOGOR Nomor Dokumen : POB-IPB-S1-14

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal Berlaku : 1/2/2016

PENYELESAIAN TUGAS AKHIR Nomor Revisi : 01

6.1.10.2. Diskusi dan tanya jawab yang mencakup hasil penelitian atau
magang, draf skripsi, dan prinsip atau teori dasar yang terkait
bidang keilmuan, dan

6.1.10.3. Penetapan status kelulusan.
6.1.11. Penentuan huruf mutu sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan

berdasarkan pada nilai rata-rata dari seluruh dosen penguji.
6.1.12. Keputusan kelulusan (lulus, lulus dengan perbaikan, ditangguhkan/tidak

lulus) dan huruf mutunya dinyatakan dalam berita acara sidang ujian
sarjana. Mahasiswa yang tidak lulus dalam sidang ujian sarjana memiliki
kesempatan ujian ulang selambat-lambatnya satu bulan. Apabila melebihi
batas waktu yang ditetapkan maka ketua departemen/dekan fakultas
memutuskan kelulusan berdasarkan masukan dari dosen pembimbing.

6.1.13. Mahasiswa memperbaiki draf skripsi sesuai masukan dalam sidang ujian
sarjana. Draf perbaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah sidang
ujian sarjana dilaksanakan. Bila melebihi batas waktu yang ditetapkan,
hasil ujian dibatalkan dan mahasiswa harus mengulang sidang ujian
sarjana.

6.1.14. Dekan menerbitkan Surat Keterangan Lulus (SKL) setelah skripsi
ditandatangani oleh dosen pembimbing tugas akhir dan ketua program
studi/ketua departemen. Proses penerbitan SKL mengikuti prosedur
penilaian akhir masa studi.
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6.2. Bagan Alir Prosedur

7. DOKUMEN PENDUKUNG
No Nama Borang/Dokumen Pendukung Lokasi Dokumen
1. Borang Penilaian Sidang ujian sarjana oleh Dosen Penguji Departemen
2. Borang Berita Acara Sidang Ujian Sarjana Departemen
3. Borang Surat Keterangan Lulus Fakultas
4. Panduan Penulisan Skripsi Program Sarjana Dit. PPA
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1. TUJUAN
1.1. Memberikan panduan tentang penentuan hasil akhir studi dan penerbitan transkrip

dan ijazah pada Program Pendidikan Sarjana di IPB.
1.2. Memberikan panduan untuk memudahkan proses pengendalian mutu penerbitan

transkrip dan ijazah sesuai waktu yang direncanakan untuk memperpendek masa
tunggu mendapat pekerjaan pertama.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur Operasional Baku (POB) ini meliputi penerbitan Surat Keterangan Lulus (SKL),
penetapan predikat kelulusan, penerbitan transkrip dan ijazah, pencetakan transkrip dan
ijazah, dan pendistribusian transkrip dan ijazah kepada lulusan.

3. PENGERTIAN/DEFINISI
3.1. Transkrip adalah dokumen yang berisi nilai seluruh mata kuliah yang telah diikuti

selama menempuh pendidikan di IPB serta judul dan nama pembimbing tugas
akhir.

3.2. Ijazah adalah dokumen yang menunjukkan bahwa mahasiswa telah
menyelesaikan studinya (lulus) di IPB.

3.3. Lulusan adalah mahasiswa yang memenuhi syarat kelulusan Program Pendidikan
Sarjana dan memenuhi persyaratan mengikuti wisuda.

3.4. Predikat kelulusan adalah penghargaan akademik atas prestasi yang diperoleh
seorang mahasiswa selama mengikuti pendidikan di IPB.

3.5. Surat Keterangan Lulus (SKL) yaitu surat keterangan yang dikeluarkan oleh
fakultas yang menyatakan bahwa seorang mahasiswa telah memenuhi semua
persyaratan untuk dinyatakan lulus dari Program Pendidikan Sarjana IPB.

3.6. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yaitu indeks prestasi terakhir yang dihitung
berdasarkan indeks prestasi rata-rata dari perolehan total sks.

3.7. SIMAK adalah Sistem Informasi Manajemen Akademik.
3.8. Program Pendidikan Kompetensi Umum (Program PKU) adalah unit yang bertugas

melaksanakan kegiatan dan mengendalikan mutu pendidikan kompetensi umum
3.9. Direktorat Administrasi Pendidikan (Dit. AP) adalah direktorat yang mempunyai

tugas strategis melaksanakan pengembangan administrasi pendidikan program
multistrata dan multijenis.

4. REFERENSI
4.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4.2. Keputusan Rektor Nomor 12/I3/PP/2008 tentang Penerbitan Ijazah dan Transkrip

Mahasiswa Program Sarjana (S1) IPB.
4.3. Peraturan Rektor IPB Nomor 14/IT3/DT/2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu IPB
4.4. Peraturan Rektor IPB Nomor 15/IT3/DT/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem

Penjaminan Mutu Internal IPB

5. KETENTUAN UMUM
5.1. Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan program pendidikannya setelah

memenuhi beban kurikulum yang dipersyaratkan (minimal 144 sks) dengan IPK >
2,00 untuk setiap kelompok kompetensi (kecuali PKU) dan tanpa nilai E.
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5.2. IPK yang diperoleh mahasiswa dari seluruh beban studi yang diambilnya merupakan
salah satu penentu predikat kelulusan.

5.3. Kelulusan mahasiswa sebagai sarjana beserta predikat kelulusannya diputuskan
oleh dekan.

5.4. Mahasiswa yang dinyatakan memenuhi syarat kelulusan berhak mendapat SKL dari
fakultas dan berhak mengikuti wisuda IPB.

5.5. SKL diterbitkan berdasarkan surat permohonan dari departemen setelah
mahasiswa memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administrasi.

5.6. Predikat kelulusan hasil penilaian akhir pendidikan sarjana adalah sebagai berikut:
Predikat

Kelulusan IPK Ketentuan

1. Cum Laude
(CL)

IPK  3,51 (1) Seluruh sks diperoleh dari
Program Sarjana di IPB, kecuali
bagi yang mengikuti program
mobilitas mahasiswa (student
mobility program) di luar negeri.

(2) Tidak pernah mengikuti
perkuliahan ulang dan
membatalkan mata kuliah minor
dan/atau SC dengan nilai E.

(3) Tidak ada nilai D.
(4) Maksimum satu nilai C di luar

matakuliah PKU.
(5) Masa studi  5 tahun.
(6) Tidak pernah terkena sanksi

akademik tertulis.
2. Sangat Memuaskan (SM):

(2.1) IPK  3,51 Tidak memenuhi ketentuan CL
(2.2) 2,76  IPK < 3,51 (1) Tidak ada nilai D.

(2) Tidak pernah mengikuti perkuliahan
ulang dan membatalkan mata
kuliah dengan nilai E.

(3) Masa studi  5 tahun.
(4) Tidak pernah terkena sanksi

akademik tertulis.
3. Memuaskan (M):

(3.1) IPK > 3,51 Tidak memenuhi ketentuan CL dan SM
(3.2) 2,76  IPK < 3,51 Tidak memenuhi ketentuan SM
(3.3) 2,00  IPK < 2,76

5.7. Penerbitan ijazah dan transkrip oleh Dit. AP dilakukan setiap bulan atas dasar
pengajuan Dekan dilengkapi dengan seluruh persyaratan untuk mengikuti wisuda
dan penerbitan ijazah.

5.8. Lulusan yang belum mengikuti wisuda berhak mendapatkan salinan ijazah dan
transkrip yang telah dilegalisir. Ijazah dan transkrip asli akan diperoleh paling lambat
satu minggu setelah pelaksanaan wisuda.

6. PROSEDUR
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6.1. Rincian Prosedur
6.1.1. Departemen memeriksa kelengkapan persyaratan akademik dan

administrasi mahasiswa. Bila semua berkas lengkap, maka departemen
membuat surat permohonan penerbitan SKL ke dekan dengan melampirkan:
6.1.1.1. Hasil studi mahasiswa (bahan transkrip),
6.1.1.2. Berita acara ujian sidang sarjana, dan
6.1.1.3. Salinan lembar pengesahan skripsi yang telah ditandatangani

Komisi Akademik dan Ketua Departemen. Pada lembar tersebut
dicantumkan juga tanggal lulus.

6.1.2. Fakultas mengeluarkan SKL dan mengirimkannya ke departemen untuk
diserahkan kepada mahasiswa. Dalam SKL tersebut tercantum pula predikat
kelulusan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan IPB.

6.1.3. Mahasiswa mendaftarkan diri ke Dit. AP dan menyerahkan berkas
persyaratan untuk memperoleh ijazah dan transkrip serta mengikuti wisuda.

6.1.4. Dit. AP menerima dan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan
penerbitan transkrip dan ijazah. Pemeriksaan dilakukan untuk kesesuaian
data mahasiwa yaitu SKL, data SIMAK dan kelengkapan nilai akhir. Apabila
telah lengkap Dit. AP mencetak transkrip dan ijazah.

6.1.5. Dit. AP menyerahkan dokumen ijazah kepada dekan dan rektor untuk
ditandatangani.

6.1.6. Transkrip dan ijazah yang telah ditandatangani Dit. AP, dekan dan rektor
diserahkan kepada mahasiswa pada saat wisuda atau paling lambat satu
minggu setelah wisuda.
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6.2. Bagan Alir Prosedur

7. DOKUMEN PENDUKUNG
Tidak ada.
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1. TUJUAN
Memberikan panduan dalam proses pemutusan studi (pengunduran diri dan
pemberhentian studi) setiap mahasiswa IPB agar berjalan transparan dan akuntabel.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur Operasional Baku (POB) ini mengatur proses pemutusan studi bagi
mahasiswa program pendidikan sarjana IPB, baik karena mengundurkan diri atau
diberhentikan.

3. PENGERTIAN/DEFINISI
3.1. Pemutusan studi adalah putusan Rektor yang ditetapkan dengan keputusan

Rektor IPB yang menyatakan seorang mahasiswa telah berhenti atau diberhen-
tikan sebagai mahasiswa IPB. Pemutusan studi dapat dilakukan atas permintaan
mahasiswa yang bersangkutan (mengundurkan diri) atau karena tidak memenuhi
persyaratan administrasi dan/atau akademik atau karena melanggar ketentuan
Tata Tertib Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa IPB.

3.2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (WRAK) adalah Wakil Rektor
yang melaksanakan tugas Rektor dan menjabarkan kebijakan strategis IPB di
bidang akademik dan kemahasiswaan dalam menyelenggarakan pengembangan
administrasi pendidikan dan kemahasiswaan, serta pengembangan program
akademik multistrata.

3.3. SIMAK adalah Sistem Informasi Manajemen Akademik.
3.4. Program Pendidikan Kompetensi Umum (program PKU) adalah Unit yang

bertugas melaksanakan kegiatan dan mengendalikan mutu pendidikan kompetensi
umum

3.5. Direktorat Administrasi Pendidikan (Dit. AP) adalah direktorat yang mempunyai
tugas strategis melaksanakan pengembangan administrasi pendidikan program
multistrata dan multijenis.

3.6. Kantor Hukum, Promosi, dan Humas (HPH) adalah kantor yang melaksanakan
tugas teknis dan administratif dalam penanganan urusan dan bantuan hukum,
pengembangan dan pelaksanaan promosi, koordinasi komunikasi strategis, dan
penanganan hubungan masyarakat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
manajemen IPB

3.7. SPP adalah Sumbangan Pembinaan Pendidikan dalam bentuk UKT (uang kuliah
tunggal).

3.8. Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan (BPMP) adalah biaya yang harus dibayar oleh
seorang mahasiswa selama mengikuti studi pada setiap semester. Besarnya
BPMP ditentukan pada saat diterima sebagai mahasiswa baru IPB dengan
mempertimbangkan pendapatan orangtua/wali.

3.9. Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah (BPMK) adalah biaya yang harus
dibayarkan mahasiswa IPB untuk setiap satuan kredit semester (sks) mata kuliah
yang diambil pada suatu semester. Besarnya biaya ditentukan oleh komponen
satuan biaya mata kuliah tersebut.

3.10. Biaya Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas (BPIF) adalah Biaya yang harus
dibayar oleh mahasiswa pada saat mahasiswa pertama kali masuk ke IPB.
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3.11. Biro Keuangan adalah biro yang melaksanakan tugas teknis dan administratif
pengelolaan keuangan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Tahunan IPB untuk mendukung kelancaran pelaksanaan manajemen IPB.

4. REFERENSI
4.1. Peraturan Rektor IPB Nomor 15/IT3/DT/2014 tentang Tata Tertib

Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana IPB.
4.2. Peraturan Rektor IPB Nomor 14/IT3/DT/2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu

IPB
4.3. Peraturan Rektor IPB Nomor 15/IT3/DT/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem

Penjaminan Mutu Internal IPB

5. KETENTUAN UMUM
5.1. Syarat pengunduran diri:

5.1.1. Melunasi SPP selama mengikuti perkuliahan di IPB
5.1.2. Melunasi biaya asrama
5.1.3. Keterangan bebas pustaka dan laboratorium, dan
5.1.4. Mengembalikan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).

5.2. Mahasiswa diberhentikan sebagai mahasiswa IPB apabila: (dipisahkan antara
alasan akademik dan non akademik)

5.2.1. Mendapat IPK ≤ 1,70 pada akhir program PKU atau IPK ≤ 1,50 pada
semester-semester berikutnya

5.2.2. Medapatkan IP < 2.00 dan IPK < 2.00 setelah mendapatkan peringatan
keras (PK), atau

5.2.3. Tetap mendapat nilai E untuk mata kuliah PKU setelah 2 (dua) kali
mengulang atau setelah melewati semester 6, atau belum mengulang mata
kulitah E setelah 4 (empat) semseter sejak penetapan nilai mata kuliah
tersebut.

5.2.4. Telah melewati masa studi maksimum di IPB tanpa alasan yang sah, atau
5.2.5. Tidak mencapai beban minimum sks yang harus diselesaikan, atau
5.2.6. Dinyatakan melanggar tata tertib kehidupan kampus yang berlaku di IPB

oleh komisi disiplin, diusulkan oleh dekan atau Direktur Program PKU
kepada rektor dengan  tembusan kepada ketua departemen, dosen
pembimbing akademik/pembimbing tugas akhir dan Dit. AP.

5.3. Pemberhentian sebagai mahasiswa IPB bagi mahasiswa yang berstatus tidak aktif
selama 2 (dua) semester berturut-turut dan tidak melakukan registrasi ulang pada
semester berikutnya atau 2 (dua) semester berturut-turut tidak menyatakan aktif
kembali setelah mahasiswa mengambil cuti akademik, ditetapkan dengan
keputusan rektor.

5.4. Segala sesuatu yang berkaitan dengan tindakan yang merugikan nama baik
seseorang atau lembaga setelah dinyatakan diberhentikan sebagai mahasiswa
IPB menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

6. PROSEDUR
6.1. Rincian Prosedur
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6.1.1. Prosedur Pengunduran Diri
6.1.1.1. Mahasiswa mengajukan permohonan pengunduran diri ke dekan melalui

ketua departemen.
6.1.1.2. Ketua departemen memeriksa kelengkapan persyaratan pengunduran

diri mahasiswa. Apabila semua persyaratan lengkap maka ketua
departemen membuatkan pengantar ke dekan paling lama 3 (tiga) hari
setelah pengajuan permohonan pengunduran diri.

6.1.1.3. Dekan mengeluarkan surat persetujuan ditujukan kepada rektor c.q.
WRAK paling lama 3 (tiga) hari  setelah surat pengantar dari ketua
departemen diterima.

6.1.1.4. Apabila mahasiswa membutuhkan surat keterangan pernah kuliah di IPB
untuk keperluan melanjutkan studi ke perguruan tinggi lain, mahasiswa
yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada Dit. AP
untuk memperoleh surat keterangan tersebut dengan menyertakan surat
persetujuan dekan paling lama 2 (dua) hari setelah menerima
permohonan.

6.1.1.5. Dit. AP mengajukan pembuatan Surat Keputusan (SK) Pemutusan Studi
mahasiswa dengan status mengundurkan diri ke HPH setelah semua
berkas persyaratan usulan pemutusan studi dinyatakan lengkap.

6.1.1.6. HPH menyiapkan draf SK pemutusan studi sesuai data dari Dit. AP
selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah surat permohonan dari dari
Dit AP diterima. Selama proses penyusunan draf SK tersebut, HPH dapat
berkoordinasi dengan Dit. AP.

6.1.1.7. HPH menyampaikan draf SK untuk mendapat pertimbangan dan
persetujuan rektor paling lama 7 (tujuh) hari sejak draf SK diterima.

6.1.1.8. Rektor menandatangani SK pemutusan studi selambat-lambatnya 1 (satu)
minggu setelah draf SK disetujui oleh Rektor.

6.1.1.9. HPH mendistribusikan salinan SK yang telah ditandatangani rektor
kepada dekan, ketua departemen, Dit AP dan HPH selambat-lambatnya 2
(dua) hari setelah SK diterbitkan.

6.1.1.10. Dit. AP mengarsipkan SK Rektor ke dalam database akademik
mahasiswa yang bersangkutan dalam SIMAK.

6.1.1.11. Dit. AP mengirimkan salinan SK Rektor kepada mahasiswa selambat-
lambatnya satu minggu setelah SK diterbitkan

6.1.2. Prosedur Pemberhentian Studi
6.1.2.1. Dit. AP mengajukan surat ke dekan tentang daftar nama mahasiswa yang

berpotensi untuk diberhentikan sebagai mahasiswa IPB.
6.1.2.2. Dekan melakukan verifikasi data dan status studi mahasiswa bersama

dengan ketua departemen yang terkait paling lama selama 7 (tujuh) hari
setelah daftar dari Dit AP diterima. Bila diperlukan, ketua departemen
dapat memanggil mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar
tersebut untuk diberikan pilihan pengunduran diri.

6.1.2.3. Dekan mengirimkan daftar hasil verifikasi dari ketua departemen ke
WRAK (tembusan kepada Dit. AP).



Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa izin Institut Pertanian Bogor 93

INSTITUT PERTANIAN BOGOR Nomor Dokumen : POB-IPB-S1-16

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal Berlaku : 1/2/2016

PEMUTUSAN STUDI Nomor Revisi : 01

6.1.2.4. Dit. AP mengajukan pembuatan SK Pemutusan Studi mahasiswa dengan
status diberhentikan ke HPH dengan melampirkan daftar hasil verifikasi.

6.1.2.5. HPH menyiapkan draf SK pemutusan studi sesuai data dari Dit. AP
selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah surat permohonan dari Dit
AP diterima. Selama proses penyusunan draf SK tersebut, HPH dapat
berkoordinasi dengan Dit. AP.

6.1.2.6. HPH menyampaikan draf SK Pemutusan Studi untuk mendapat
pertimbangan dan persetujuan rektor paling lama 7 (tujuh) hari sejak draf
SK diterima.

6.1.2.7. Rektor menandatangani SK pemutusan studi selambat-lambatnya 1 (satu)
minggu setelah draf SK disetujui oleh rektor.

6.1.2.8. HPH mendistribusikan salinan SK yang telah ditandatangani rektor
kepada dekan, ketua departemen, Dit AP dan HPH selambat-lambatnya 2
(dua) hari setelah SK diterbitkan.

6.1.2.9. Dit. AP mengarsipkan SK Rektor ke dalam database akademik
mahasiswa yang bersangkutan dalam SIMAK.

6.1.2.10. Dit. AP mengirimkan salinan SK Rektor kepada mahasiswa selambat-
lambatnya satu minggu setelah SK diterbitkan
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6.2. Bagan Alir
6.2.1. Prosedur Pengunduran Diri

POB Pemutusan Studi

Mahasiswa Departemen Fakultas Dit. AP HPH WRAK Rektor

Mulai

Mengajuan
permohonan undur
diri ke Dekan dan

melengkapi
persyaratannya

Memeriksa
kelengkapan
persyaratan

pengajuan undur
diri

Lengkap

Ya

Membuat surat
pengantar

Mengeluarkan surat
persetujuan

ditujukan ke Rektor
c.q. WRAK

Mengajukan
permohonan

keterangan pernah
kuliah ke Dit. AP

Mengajukan
pembuatan SK
ke HPH
Mengeluarkan
surat
keterangan

Menyusun SK

Mendistribusikan
SK ke

fak,dept,dit,kantor
dan mahasiswa

Selesai

Surat
permohonan

Surat
pengantar

Tidak

Surat
persetujuan

Surat
persetujuan

Surat
persetujuan

Menandatangani
SK

Mengarsipkan SK
untuk kepentingan

SIMAK

Meminta
pertimbangan dan

persetujuan
kepada Rektor

Memeriksa konsep
SK

Menerima surat
persetujuan dari

dekan

Menerima surat
persetujuan dari

dekan
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6.2.2. Bagan Alir Prosedur Pemberhentian Studi

POB Pemutusan Studi

Departemen Fakultas Dit. AP HPH WRAK Rektor

Hasil verifikasi

Memverifikasi data dan status studi
mahasiswa

Mengajukan
pembuatan SK ke

HPH

Hasil verifikasi

Mengirimkan hasil
verifikasi ke WRAK

dan Dit.AP

Mengajukan nama
mahasiswa yang

berpotensi
diberhentikan
kepada Dekan

Mulai

Hasil verifikasi

Memeriksa konsep
SK

Mendistribusikan SK
ke

fak,dept,dit,kantor
dan mahasiswaMengarsipkan SK

untuk kepentingan
SIMAK

Meminta
pertimbangan &

persetujuan kepada
Rektor

Menandatangani SK

Selesai

Menyusun SK

Menerima hasil
verifikasiP

Menerima hasil
verifikasiP

7. DOKUMEN PENDUKUNG
No Nama Borang/Dokumen Pendukung Lokasi Dokumen

1. Borang Permohonan Verifikasi Mahasiswa
yang Berpotensi untuk Diberhentikan. Dit. AP

2. Format SK Pemutusan Studi HPH
3. Surat Keterangan Pernah Kuliah di IPB Dit. AP
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1. TUJUAN
1.1. Memberikan panduan kepada program studi dalam penyusunan dan evaluasi

kurikulum program pendidikan sarjana.
1.2. Memberikan panduan agar kurikulum yang diberlakukan di program studi telah

memenuhi persyaratan/ketentuan yang berlaku.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur Operasional Baku (POB) ini mencakup prosedur penyusunan kurikulum baru
dan prosedur evaluasi/revisi kurikulum yang sudah ada.

3. PENGERTIAN/DEFINISI
3.1. Kurikulum Program Sarjana IPB adalah kurikulum pendidikan tinggi yang

merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan
kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di IPB. Kurikulum
Program Sarjana IPB disusun dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia (KKNI) untuk menghasilkan lulusan dengan Capaian
Pembelajaran/Learning Outcome (CP/LO) pada level 6.

3.2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menurut Perpres No. 8 tahun
2012 adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kerja yang menyandingkan,
menyetarakan, mengintegrasikan sektor pendidikan dan pelatihan serta
pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompentesi kerja sesuai
dengan jabatan kerja di berbagai sektor.

3.3. Capaian Pembelajaran (CP) menurut Perpres No. 8 tahun 2012 adalah
kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap,
keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

3.4. Capaian Pembelajaran Program Studi adalah sejumlah kompetensi yang harus
dimiliki oleh lulusan untuk dapat menjalankan peran profil lulusan. Capaian
Pembelajaran Program Studi dibentuk melalui integrasi 3 (tiga) ranah kompetensi,
yaitu pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotorik), dan perilaku (afektif),
serta dirumuskan sesuai dengan KKNI.

3.5. Klasifikasi kompetensi menurut Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 adalah:
kompetensi utama yang merupakan penciri program studi dan diturunkan dari
kesepakatan antar program studi sejenis, dan kompetensi pendukung atau
kompetensi lainnya yang merupakan penciri lembaga/institusi yang merupakan visi
dan misi perguruan tinggi atau program studi sendiri (university values), ditambah
dengan kebutuhan pengguna lulusan (dari hasil tracer study) dan scientific vision.

3.6. Kurikulum Mayor-Minor adalah kurikulum berbasis kompetensi dimana setiap
mahasiswa mengikuti pendidikan dalam satu program studi untuk memperoleh
Pendidikan Kompetensi Umum (PKU), Pendidikan Interdepartemen sesuai
fakultasnya, kompetensi utama, dan dapat mengikuti pendidikan dalam salah satu
bidang minor di program studi lain untuk memperoleh kompetensi pelengkap atau
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dapat memilih secara bebas seperangkat mata kuliah sebagai penunjang
(supporting course) bagi keahliannya.

3.7. Mayor adalah kompetensi utama pada suatu departemen atau fakultas, dimana
mahasiswa dapat memperdalam kompetensinya (ilmu pengetahuan, keterampilan,
dan perilaku) tertentu dalam suatu paket mata kuliah.

3.8. Minor adalah kompetensi pelengkap yang diambil oleh mahasiswa yang berasal
dari departemen lain di luar departemen utamanya (mayor).

3.9. Mata kuliah adalah disiplin akademik/bidang studi dari suatu cabang pengetahuan
di dalam kurikulum mayor-minor Program Sarjana IPB. Mata kuliah meliputi mata
kuliah umum, mata kuliah interdepartemen, mata kuliah mayor, mata kuliah minor,
dan mata kuliah penunjang (supporting course).

3.10. Mata kuliah umum adalah sekelompok mata kuliah yang membentuk kompetensi
dasar dan wajib diambil oleh mahasiswa IPB di Program Pendidikan Kompetensi
Umum (PKU).

3.11. Mata kuliah mayor adalah sekelompok mata kuliah yang wajib diambil oleh
mahasiswa untuk membentuk kompetensi utama berdasarkan disiplin keilmuan
utama pada suatu program studi.

3.12. Mata kuliah interdepartemen adalah sekelompok mata kuliah yang wajib diambil
oleh mahasiswa sebagai prasyarat mata kuliah mayor atau mendukung capaian
pembelajaran lulusan sesuai dengan rancangan kurikulum yang telah ditetapkan.

3.13. Mata kuliah minor adalah sekelompok mata kuliah pilihan (15-17 sks) yang dapat
diambil oleh mahasiswa untuk membentuk kompetensi pelengkap kompetensi
utamanya yang berasal dari satu departemen, di luar departemen mayornya.

3.14. Mata kuliah penunjang (supporting course) adalah mata kuliah pilihan (15-17 sks)
yang dapat diambil oleh mahasiswa dari berbagai departemen lain di luar
departemen mayornya (bukan suatu paket mata kuliah).

3.15. Satuan kredit semester (sks) adalah ukuran yang digunakan untuk menyatakan
beban studi mahasiswa, keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu program studi
tertentu, dan beban penyelenggaraan pendidikan, khususnya bagi dosen. Satu sks
kuliah setara dengan kegiatan tatap muka terjadwal selama 50 (lima puluh) menit,
ditambah dengan kegiatan terstruktur selama 60 (enam puluh) menit, dan
ditambah dengan kegiatan mandiri selama 60 (enam puluh) menit. Satu sks
responsi atau tutorial, setara dengan 60-100 (enam puluh sampai seratus) menit
kegiatan tatap muka ditambah dengan 100 (seratus) menit kegiatan mandiri. Satu
sks praktikum, setara dengan 2-4 jam kegiatan di laboratorium, studio, atau
bengkel. Satu sks kegiatan praktik lapang, KKN/KKP, atau magang, setara dengan
4-5 jam kegiatan. Semua kegiatan tersebut dihitung per minggu selama satu
semester atau setara dengan 14 kali pertemuan diluar ujian.

3.16. Silabus mata kuliah adalah dokumen mata kuliah yang menginformasikan
rumusan capaian pembelajaran, rencana pembelajaran, rancangan tugas
mahasiswa, dan rancangan penilaian hasil belajar mahasiswa selama satu
semester.

3.17. Satuan Acara Pembelajaran (SAP) adalah dokumen mata kuliah yang
menginformasikan rumusan kemampuan akhir yang diharapkan dan
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indikator/kriteria penilaian dari setiap pokok bahasan (terdiri atas satu atau lebih
pertemuan atau tatap muka kuliah atau praktikum), serta memberikan petunjuk
secara rinci pertemuan demi pertemuan mengenai materi, langkah-langkah, media
pembelajaran, dan penilaian pembelajaran topik bahasan tersebut.

3.18. Perangkat evaluasi (assessment tools) adalah metode penilaian yang digunakan
untuk mengukur capaian pembelajaran (ujian tertulis, ujian lisan, ujian praktik,
tugas mandiri, tugas kelompok, presentasi, makalah, portofolio, dsb).

3.19. Rancangan Proses Pembelajaran (RPP) terdiri atas Analisis Instruksional (AI)
yang merupakan tahapan capaian pembelajaran, silabus mata kuliah, dan Satuan
Acara Pembelajaran (SAP) untuk setiap mata kuliah.

3.20. Direktorat Pengembangan Program Akademik (Dit.PPA) adalah direktorat yang
melaksanakan tugas strategis dalam mengembangkan program pendidikan
multistrata dan multijenis, pasca doktoral, program pembelajaran bersertifikat, dan
mengembangkan teknologi pendidikan serta mengkaji usulan pengembangan
PPM.

4. REFERENSI
4.1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS (Lembaran Negara

RI Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
4.2. Peraturan PresidenNomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia.
4.3. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Kurikulum Berbasis

Kompetensi.
4.4. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan

Tinggi.
4.5. Panduan Penyusunan Kurikulum (DIKTI).
4.6. Keputusan Rektor IPB Nomor 05/K13/PP/2003 tentang Pedoman Penyusunan

Kurikulum Sistem Mayor Minor Program Pendidikan Pascasarjana IPB.
4.7. Keputusan Rektor IPB Nomor 001/K13/PP/2005 tentang Penataan Departemen di

Lingkungan Institut Pertanian Bogor.
4.8. Keputusan Rektor IPB Nomor 092/K13/PP/2005 tentang Pedoman Penyusunan

Kurikulum Sistem Mayor Minor dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi untuk
Program Pendidikan Sarjana IPB.

4.9. Peraturan Rektor IPB Nomor 14/IT3/DT/2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu
IPB

4.10. Peraturan Rektor IPB Nomor 15/IT3/DT/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem
Penjaminan Mutu Internal IPB

5. KETENTUAN UMUM
5.1. Penyusunan kurikulum harus mempertimbangkan hasil kajian untuk merumuskan

scientific vision dari program studi pengusul dan hasil tracer study untuk
merumuskan kebutuhan dari calon pengguna lulusan (need assessment/market
signal).
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5.2. Capaian pembelajaran harus mengandung lima elemen kompetensi yaitu:
5.2.1. Landasan kepribadian
5.2.2. Penguasaan ilmu dan keterampilan
5.2.3. Kemampuan berkarya
5.2.4. Sikap dan perilaku dalam berkarya, dan
5.2.5. Pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat.
Setiap program studi harus merumuskan capaian pembelajaran (learning
outcomes) program studi.

5.3. Konstruksi kurikulum mayor-minor IPB mengacu kepada konstruksi kurikulum
berbasis kompetensi sesuai Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000. Kurikulum
mayor-minor IPB dirancang bersifat luwes dan fleksibel sehingga memodifikasi
dan memberi pengayaan kurikulum dalam konteks penguatan capaian
pembelajaran. Keberhasilan capaian pembelajaran program studi diperoleh
dengan cara memperbaiki proses pembelajaran, terutama dalam aspek ‘curriculum
delivery’ serta tidak mengubah konstruksi kurikulumnya.

5.4. Mekanisme penyusunan atau peninjauan terhadap kurikulum dilakukan melalui
lokakarya akademik yang diikuti oleh seluruh staf pengajar dalam program studi,
pengguna lulusan, dan alumni.

5.5. Setiap kuliah dan praktikum harus dilengkapi dengan bahan ajar (handout atau
modul kuliah atau penuntun praktikum) yang memadai dan dimutakhirkan terus
menerus.

5.6. Total kredit untuk program sarjana minimum adalah 144 (seratus empat puluh
empat) sks yang dapat diselesaikan paling lama selama 6 (enam) tahun (12
semester).

5.7. Program studi memiliki dokumen kurikulum yang diberlakukan.
5.8. Setiap mata kuliah harus dilengkapi dengan silabus dan Satuan Acara

Pembelajaran (SAP).
5.9. Silabus setiap mata kuliah mencakup:

5.9.1. Nama, kode, dan sks mata kuliah
5.9.2. Semester.
5.9.3. Mata kuliah prasyarat (bila ada).
5.9.4. Dosen.
5.9.5. Deskripsi singkat.
5.9.6. Capaian Pembelajaran (learning outcomes).
5.9.7. Rencana Pembelajaran Satu Semester (RPSS) kuliah/praktikum berisi

uraian per minggu pokok bahasan/materi pembelajaran, kemampuan akhir
yang diharapkan, bentuk/metode pembelajaran, kriteria (indikator) penilaian,
dan bobot nilai untuk masing-masing pokok bahasan/materi pembelajaran.

5.9.8. Rancangan tugas.
5.9.9. Rancangan penilaian.
5.9.10. Sumber belajar/pustaka.

5.10. Satuan Acara Pembelajaran (SAP) setiap pokok bahasan mata kuliah
(kuliah/praktikum) mencakup:
5.10.1. Nama, kode dan sks mata kuliah.
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5.10.3. jumlah pertemuan/alokasi waktu.
5.10.4. Capaian pembelajaran mata kuliah.
5.10.5. Pokok bahasan.
5.10.6. Kemampuan akhir.
5.10.7. Indikator.
5.10.8. Tujuan pembelajaran.
5.10.9. Materi pembelajaran.
5.10.10. Metode pembelajaran.
5.10.11. Kegiatan pembelajaran (setiap pertemuan).
5.10.12. Penilaian hasil belajar.
5.10.13. Sumber belajar/pustaka.

6. PROSEDUR
6.1. Rincian Prosedur

6.1.1. Program studi/departemen/fakultas/sekolah melakukan kajian untuk
merumuskan peta keilmuan program studi yang akan dibuka, ciri program
studi dan khasanah ipteks yang dibangun oleh program studi (scientific
vision). Bahan kajian dapat ditambah dengan cabang ilmu yang dianggap
perlu bagi lulusan untuk mengantisipasi pengembangan ilmu di masa yang
akan datang. Bahan kajian juga bisa dipilih berdasarkan hasil tracer study
untuk menganalisis kebutuhan dunia kerja yang akan diterjuni oleh lulusan
(market signal).

6.1.2. Program studi/departemen/fakultas/sekolah merumuskan kompetensi/profil
lulusan (graduate competencies) dengan mempertimbangkan hasil kajian di
atas serta mempertimbangkan kompetensi level 6 (enam) dalam KKNI.

6.1.3. Berdasarkan rumusan kompetensi/profil lulusan tersebut, program
studi/departemen/fakultas/sekolah merumuskan (kembali) capaian
pembelajaran program studi dengan mengacu pada deskripsi KKNI level 6.

6.1.4. Program studi/departemen/fakultas/sekolah menyusun matriks capaian
pembelajaran program studi dengan berbagai bahan kajian/ kelompok
kompetensi (umum, interdepartemen, mayor) untuk mendapatkan konsep
mata kuliah dan besaran sks.  Dengan mempertimbangkan tingkat
keluasan, kedalaman, dan kemampuan yang akan dicapai pada setiap
bahan kajian, disusun konsep mata kuliah terintegrasi untuk mencapai
capaian pembelajaran program studi. Sebuah mata kuliah memungkinkan
untuk mencakup beberapa capaian pembelajaran program studi yang
terkait erat dan diperlukan untuk disatukan dengan pertimbangan
efektivitas proses pembelajaran yang menjadi acuan dalam perumusan
capaian pembelajaran mata kuliah tersebut.

6.1.5. Program studi/departemen/fakultas/sekolah menyusun mata kuliah dan
besaran sksnya.
6.1.5.1. Mata kuliah dikelompokkan menjadi mata kuliah umum (Program

PKU), mata kuliah interdepartemen, dan mata kuliah mayor
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dengan sks minimal 90% dari total 144 (seratus empat puluh
empat) sks. Sisa 10% sks diperuntukkan untuk mata kuliah minor
atau mata kuliah penunjang (supporting course).

6.1.5.2. Penyelenggara mata kuliah harus memperhatikan mandat
keilmuan dari departemen.

6.1.5.3. Setiap mata kuliah yang diturunkan dari bahan kajian (ranah
keilmuan masing-masing mayor yang mencakup mata kuliah
umum, mata kuliah interdepartemen dan mata kuliah mayor) harus
merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah yang jelas
kontribusinya terhadap capaian pembelajaran program studi yang
telah dirumuskan.

6.1.6. Program studi/departemen/fakultas/sekolah mendistribusikan mata kuliah
dalam struktur kurikulum ke dalam semester dengan mempertimbangkan
sekuen/urutan mata kuliah, mata kuliah prasyarat yang harus diambil dan
tingkat kedalaman (level kompetensi).

6.1.7. Program studi mengusulkan hasil rumusan kurikulum ke Dit. PPA, yang
selanjutnya akan meninjau dan memberikan rekomendasi perbaikan
terhadap draf kurikulum kepada program studi/departemen/fakultas/
sekolah.

6.1.8. Program studi/departemen/fakultas/sekolah mendokumentasikan kurikulum
dalam bentuk buku kurikulum.

6.1.9. Program studi/departemen/fakultas/sekolah memberlakukan dan
mensosialisasikan kurikulum ke seluruh pemangku kepentingan (dosen,
tenaga kependidikan, mahasiswa, pengguna lulusan, dan alumni).

6.1.10. Program studi/departemen/fakultas/sekolah menyusun Rancangan Proses
Pembelajaran (RPP).

6.1.11. Program studi/departemen/fakultas/sekolah melaksanakan peninjauan
(evaluasi) kurikulum paling lambat setiap 5 (lima) tahun. Kurikulum dapat
dievaluasi lebih awal sesuai kebutuhan, terutama untuk menyesuaikan dan
memperbarui isi mata kuliah (course content). Peninjauan terhadap
kurikulum di luar jadwal periodik juga dapat dilakukan bila ada perubahan
peraturan internal IPB atau nasional yang berkaitan dengan kurikulum.

6.1.12. Peninjauan kurikulum dilaksanakan dalam bentuk lokakarya yang
melibatkan seluruh dosen dan mempertimbangkan hasil tracer study
kepada pengguna lulusan dan alumni, serta perkembangan keilmuan dan
teknologi.

6.2. Bagan Alir Prosedur
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POB Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum

Program Studi/Departemen/
Fakultas/Sekolah Dit. PPA

Melakukan kajian
rumusan peta

keilmuan

Merumuskan
learning
outcomes
Tracer Study

Menyusun mata
kuliah dan besaran

sks-nya

Menyesuaikan mata kuliah
dengan learning outcomes

Mengkaji konsep
struktur kurikulum

Menyusun buku kurikulum dan sosialisasi kepada seluruh
pemangku kepentingan

Melaksanakan evaluasi
kurikulum minimal setiap 5

(lima) tahun sekali

Selesai

Merumuskan
tambahan

kompetensi/profil
lulusan

Mulai

Daftar mata
kuliah

Menyusun matriks capaian
pembelajaran program studi

dengan berbagai bahan
kegiatan

Mendistribusikan matakuliah ke
dalam struktur kurikulum

Memberlakukan dan
menyosialisasikan kurikulum kepada

seluruh pemangku kepentingan

Menyusun rancangan proses
pembelajaran



Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa izin Institut Pertanian Bogor 103

INSTITUT PERTANIAN BOGOR Nomor Dokumen : POB-IPB-S1-17
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal Berlaku : 1/2/2016

PENYUSUNAN DAN EVALUASI
KURIKULUM Nomor Revisi : 01

7. DOKUMEN PENDUKUNG
No Nama Borang/Dokumen Pendukung Lokasi Dokumen

1. Format Matriks Bahan Kajian Vs Capaian Pembelajaran
Program Studi Dit. PPA

2. Silabus Mata Kuliah Dit. PPA

3. Satuan Acara Pembelajaran (SAP) Dit. PPA
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1. TUJUAN
1.1. Memberikan panduan untuk pelaksanaan pelayanan beasiswa dan bantuan

biaya pendidikan.
1.2. Memberikan panduan yang jelas dan transparan tentang pemenuhan

persyaratan penerimaan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur Operasional Baku (POB) ini mencakup proses pelayanan beasiswa dan
bantuan biaya pendidikan mulai dari tahap pendaftaran, seleksi, sampai dengan
penyalurannya.

3. PENGERTIAN/DEFINISI
3.1. Beasiswa adalah bantuan kepada mahasiswa untuk kebutuhan pendidikan dan

kebutuhan hidup lainnya selama menjadi mahasiswa IPB yang didasarkan atas:
prestasi yang selanjutnya disebut beasiswa, dan kemampuan ekonomi orang
tua yang selanjutnya disebut bantuan biaya pendidikan.

3.3. Pendaftaran beasiswa adalah pengajuan secara administrasi oleh mahasiswa
untuk memperoleh beasiswa atau bantuan biaya pendidikan.

3.4. Seleksi beasiswa adalah proses pemilihan penerima beasiswa sesuai dengan
kriteria yang disyaratkan oleh donatur.

3.5. Donatur adalah pihak-pihak yang memberikan beasiswa atau bantuan biaya
pendidikan baik pemerintah, swasta maupun perorangan.

3.6. Penyaluran dana beasiswa adalah pencairan dana beasiswa dan bantuan biaya
pendidikan kepada mahasiswa penerima.

3.7. Direktorat Kemahasiswaan (Dit.Mawa) adalah direktorat yang melaksanakan
tugas strategis dan pengembangan administrasi kemahasiswaan,
kesejahteraan mahasiswa, dan meningkatkan reputasi internasional mahasiswa
multistrata dan multijenis dalam mendukung proses pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat

4. REFERENSI
4.1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4.2. Peraturan Rektor IPB Nomor 15/IT3/DT/2014 tentang Tata Tertib

Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana IPB
4.3. Peraturan Rektor IPB Nomor 14/IT3/DT/2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu

IPB.
4.4. Peraturan Rektor IPB Nomor 15/IT3/DT/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem

Penjaminan Mutu Internal IPB.

5. KETENTUAN UMUM
5.1. Setiap mahasiswa berhak mengajukan beasiswa sesuai dengan persyaratan

yang ditentukan Dit. Mawa dan/atau donatur.
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5.2. Penentuan penerima beasiswa berdasarkan asas transparansi dan penilaian
yang obyektif berdasarkan persyaratan yang ditetapkan.

5.3. Pemberian beasiswa dari donatur tidak bersifat mengikat yang merugikan
institusi dan mahasiswa yang bersangkutan.

6. PROSEDUR
6.1. Rincian Prosedur

6.1.1. Dit. Mawa menyampaikan informasi tentang beasiswa kepada
mahasiswa melalui berbagai media cetak maupun elektronik.

6.1.2. Mahasiswa mendaftarkan dirinya dengan membawa berkas persyaratan
ke Dit. Mawa dan melakukan pendaftaran secara online.

6.1.3. Dit. Mawa menyeleksi kelengkapan berkas permohonan beasiswa
sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh donatur.
6.1.3.1. Dit. Mawa mengirimkan berkas ke donatur, bagi beasiswa yang

proses seleksinya dilakukan oleh donatur. Selanjutnya donatur
memberitahukan nama-nama mahasiswa yang lulus seleksi ke
Dit. Mawa.

6.1.3.2. Dit. Mawa menyeleksi dan menentukan mahasiswa yang
berhak menerima beasiswa sesuai dengan kriteria yang
ditetapkan donatur.

6.1.4. Dit. Mawa mengumumkan nama-nama penerima beasiswa dengan
mengirimkan surat ke fakultas/sekolah dan departemen dan/atau melalui
website Dit. Mawa.

6.1.5. Departemen atau fakultas/sekolah menerima daftar nama mahasiswa
penerima beasiswa.

6.1.6. Dit. Mawa mengirimkan dana beasiswa ke rekening mahasiswa
penerima atau melalui loket khusus bagian beasiswa di Dit. Mawa.

6.1.7. Dit. Mawa mengirimkan laporan pertanggungjawaban keuangan berupa
bukti transfer atau bukti penerimaan beasiswa oleh penerima kepada
donatur.



INSTITUT PERTANIAN BOGOR Nomor Dokumen : POB-IPB-S1-18
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU Tanggal Berlaku : 1/2/2016

PELAYANAN BEASISWA Nomor Revisi : 01

Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa izin Institut Pertanian Bogor 106

6.2. Bagan Alir  Prosedur

7. DOKUMEN PENDUKUNG
No Nama Borang/Dokumen Pendukung Lokasi Dokumen
1. Borang Pengajuan Beasiswa Dit. Mawa
2. Bukti Transfer Dit. Mawa
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1. TUJUAN
Memberikan panduan pelaksanaan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan
penyelenggaraan pendidikan di IPB.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur Operasional Baku (POB) ini mencakup persiapan, pelaksanaan, analisis data,
dan evaluasi hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan penyelenggaraan
pendidikan di IPB.

3. PENGERTIAN/DEFINISI
3.1. Survei kepuasan adalah pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan

penyelenggaran pendidikan di IPB.
3.2. Responden adalah mahasiswa yang baru lulus dan akan mengikuti wisuda.
3.3. Kantor Manajemen Mutu (KMM) adalah kantor yang melaksanakan tugas teknis dan

administratif IPB dalam pengembangan sistem penjaminan mutu, merumuskan dan
mengusulkan standar mutu dalam penyelenggaraan program dan kegiatan IPB baik
dalam bidang akademik maupun non akademik

3.4. Direktorat Integrasi Data dan Sistem Informasi (DIDSI) adalah direktorat yang
melaksanakan tugas strategis dalam pengembangan sistem informasi dan
komunikasi serta pengelolaan data berbasis teknologi informasi dan komunikasi

3.5. Survei kepuasan mahasiswa adalah pengisian berkas kuesioner yang dilakukan oleh
mahasiswa berbasis website.

4. REFERENSI
4.1. Peraturan Rektor IPB Nomor 15/IT3/DT/2014 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan

Program Pendidikan Sarjana IPB
4.2. Peraturan Rektor IPB Nomor 14/IT3/DT/2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu IPB
4.3. Peraturan Rektor IPB Nomor 15/IT3/DT/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem

Penjaminan Mutu Internal IPB

5. KETENTUAN UMUM
5.1. Instrumen/borang survei disiapkan oleh tim Ad Hoc yang dibentuk oleh KMM.
5.2. Instrumen survei berupa kuesioner yang berisi daftar pertanyaan yang

dikelompokkan ke dalam dua parameter pengukuran: tingkat kepuasan, dan tingkat
kepentingan; masing-masing jawaban atas setiap pertanyaan dalam setiap
parameter menggunakan skala satu sampai 5 (lima).

5.3. Survei dilaksanakan sesuai dengan periode pelaksanaan wisuda secara online,
sebagai prasyarat pendaftaran wisuda

5.4. Sistem aplikasi survei online disiapkan, dioperasikan, dan dipelihara oleh DIDSI
5.5. KMM melakukan analisis data survei dan menyampaikan hasil survei kepada unit-

unit terkait yaitu fakultas dan departemen, Direktorat Administrasi Pendidikan (Dit.
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AP), Direktorat Sarana dan Prasarana (Dit. Sarpras), Direktorat Perencanaan dan
Pengembangan (Dit. Renbang), Direktorat Sumber Daya Manusia (Dit. SDM),
Direktorat Pengembangan Program Akdemik (Dit. PPA) dan Unit Keamanan Kampus
(UKK) paling sedikit  satu kali setahun.

5.6. Borang/kuesioner dalam

6. PROSEDUR
6.1. Rincian Prosedur

6.1.1.KMM melaksanakan rapat koordinasi dengan unit terkait.
6.1.2.KMM menyiapkan borang/kuesioner.
6.1.3.Mahasiswa calon wisudawan mengisi borang survei secara online
6.1.4.KMM melakukan verifikasi pengisian borang oleh mahasiswa calon

wisudawan.
6.1.5.KMM mengunduh dan menganalisis data isian borang.
6.1.6.KMM mendistribusikan hasil survei ke unit terkait.

6.2. Bagan Alir Prosedur
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7.   DOKUMEN PENDUKUNG
No Nama Borang/Dokumen Pendukung Lokasi Dokumen

1. Borang Survei Kepuasan Mahasiswa
berbasis website KMM
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1. TUJUAN
Memberikan panduan penyelenggaraan penjaringan umpan balik dari lulusan dan
pengguna lulusan (tracer study) IPB yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan
Karir dan Hubungan Alumni IPB (DPKHA IPB)

2. RUANG LINGKUP
Prosedur Operasional Baku (POB) ini mencakup pengumpulan data, penyusunan
kuesioner, pelaksanaan manual operasi (manual dan online) pengolahan data, dan
penyusunan laporan.

3. PENGERTIAN/DEFINISI
3.1 Tracer study adalah proses pelacakan terhadap keberadaan dan kondisi   terkini

alumni IPB serta penilaian kompetensi alumni oleh lembaga pengguna alumni.
3.2 Kuesioner adalah instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan informasi

terkait kealumnian yang disebarkan melalui berbagai media komunikasi.
3.3 Penyebaran kuesioner adalah distribusi dan pengisian kuesioner oleh alumni dan

lembaga pengguna alumni yang dilakukan melalui wawancara langsung atau
wawancara tidak langsung.

3.4 Direktorat Integrasi Data dan Sistem Informasi (DIDSI) adalah direktorat yang
melaksanakan tugas strategis dalam pengembangan sistem informasi dan
komunikasi serta pengelolaan data berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

3.5 Direktorat Pengembangan Karir dan Hubungan Alumni (DPKHA) adalah
direktorat yang melaksanakan tugas pengembangan dan pelaksanaan program
pembinaan kompetensi lulusan dan hubungan alumni dalam rangka membangun
kerjasama strategis

4. REFERENSI
4.1. Peraturan Rektor IPB Nomor 15/IT3/DT/2014 tentang Tata Tertib

Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana IPB
4.2. Peraturan Rektor IPB Nomor 14/IT3/DT/2015 tentang Sistem Penjaminan

Mutu IPB
4.3. Peraturan Rektor IPB Nomor 15/IT3/DT/2015 tentang Penyelenggaraan

Sistem Penjaminan Mutu Internal IPB

5. KETENTUAN UMUM
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5.1. Sasaran tracer study adalah alumni lulusan 1 (satu) tahun terakhir dan
lembaga pengguna alumni

5.2. Minimal jumlah responden tracer study lulusan adalah 50 persen dari jumlah
lulusan

5.3. Tracer study dilakukan minimal sekali dalam setahun
5.4. Database meliputi data seluruh alumni IPB dan lembaga pengguna alumni IPB
5.5. Tahapan kegiatan tracer study dimulai melalui dengan kegiatan persiapan

pelaksanaan yang dilakukan melalui koordinasi antar direktorat terkait dan
departemen/program studi

5.6. Pengumpulan database lembaga pengguna alumni melalui kerjasama dengan
perusahaan-perusahaan mitra DPKHA

6. PROSEDUR
6.1. Rincian Prosedur

6.1.1. DPKHA mendesain perangkat tracer study dalam bentuk kuesioner
6.1.2. DPKHA mengirimkan kuesioner tracer study lulusan ke

departemen/program studi
6.1.3. Departemen/program studi dapat mengembangkan kuesioner yang telah

didesain oleh DPKHA dengan menambahkan isi kuesioner sesuai dengan
kepentingan unit dan mengembalikan kembali kuesioner ke DPKHA.

6.1.4. DPKHA mengirim kuesioner tracer study ke lulusan atau pengguna
lulusan

6.1.5. Setelah diisi oleh alumni atau pengguna lulusan dikirimkan kembali ke
DPKHA

6.1.6. DPKHA mengkompilasi kuesioner yang telah dikembalikan
6.1.7. Bila jumlah responden lulusan pada masing-masing departemen/program

studi yang belum mengembalikan kuesioner kurang dari yang ditetapkan
(50%) maka DPKHA menghubungi responden yang belum
mengembalikan dan/atau mengirimkan kuesioner kepada responden yang
belum menerima/belum dikirimkan pada tahap sebelumnya.

6.1.8. Jika jumlah target responden lulusan telah tercapai, DPKHA melakukan
kompilasi data dan menyerahkan hasil kompilasi data ke masing-masing
departemen/program studi

6.1.9. DPKHA melakukan analisis data dari kuesioner umum, menyusun
pelaporan, dan melakukan penyebararan hasil pelaporan tersebut ke
departemen/program studi dan DIDSI.
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6.1.10. Departemen/program studi melakukan analisis data kuesioner yang
didapat dari DPKHA  sesuai dengan kebutuhaan masing-masing,
menyusun pelaporan, dan menyerahkan hasil pelaporan tersebut ke
DPKHA dan DIDSI

6.1.11. Departemen/program studi melakukan tindak lanjut terhadap hasil tracer
study

6.1.12. Departemen/program studi melakukan evaluasi terhadap hasil tracer
study

6.2. Bagan Alir Prosedur
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7. DOKUMEN PENDUKUNG
No Nama Borang/Dokumen Pendukung Lokasi Dokumen
1. Kuesioner Alumni DPKHA/Departemen/Program Studi

2. Kuesioner Pengguna Lulusan DPKHA/Departemen/Program Studi

3. Database Alumni DPKHA/Departemen/Program Studi

4. Database Pengguna Lulusan DPKHA/Departemen/Program Studi
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1. TUJUAN
Memberikan panduan dalam penyelenggaraan wisuda agar terselenggara dengan
tertib, terkendali, dan sesuai dengan perencanaan.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur Operasional Baku (POB) ini berlaku untuk mengatur penyelenggaraan
wisuda program sarjana IPB meliputi pendaftaran peserta wisuda, geladi bersih, dan
teknis pelaksanaan wisuda.

3. PENGERTIAN/DEFINISI
3.1. Kelulusan adalah tahap akhir proses belajar mengajar dimana mahasiswa

telah menyelesaikan semua beban kuliah dan kewajiban lainnya yang
dinyatakan dalam Surat Keterangan Lulus (SKL).

3.2. Lulusan adalah mahasiswa program sarjana yang telah memenuhi syarat
kelulusan.

3.3. Wisuda adalah upacara akademik berupa sidang terbuka IPB untuk
menyerahkan ijazah kepada lulusan IPB.

3.4. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan oleh IPB sebagai penghargaan
atas penyelesaian pendidikan sesuai dengan aturan nasional yang berlaku.

3.5. Predikat kelulusan adalah tingkat pencapaian keberhasilan studi yang
tercermin pada Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Predikat kelulusan yaitu
“memuaskan, sangat memuaskan, dan cum laude” sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

3.6. Gladi bersih adalah simulasi wisuda yang diselenggarakan sebelum hari
pelaksanaan wisuda.

3.7. Direktorat Administrasi Pendidikan (Dit. AP) adalah direktorat yang
mempunyai tugas strategis melaksanakan pengembangan administrasi
pendidikan program multistrata dan multijenis.

3.8. Kantor Manajemen Mutu (KMM) adalah kantor yang melaksanakan tugas
teknis dan administratif IPB dalam pengembangan sistem penjaminan mutu,
merumuskan dan mengusulkan standar mutu dalam penyelenggaraan
program dan kegiatan IPB baik dalam bidang akademik maupun non
akademik.

4. REFERENSI
4.1. Peraturan Rektor IPB Nomor 15/IT3/DT/2014 tentang Tata Tertib

Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana IPB
4.2. Peraturan Rektor IPB Nomor 14/IT3/DT/2015 tentang Sistem Penjaminan

Mutu IPB
4.3. Peraturan Rektor IPB Nomor 15/IT3/DT/2015 tentang Penyelenggaraan

Sistem Penjaminan Mutu Internal IPB
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5. KETENTUAN UMUM
5.1. Lulusan yang akan mengikuti wisuda harus memenuhi persyaratan

administrasi yang ditetapkan oleh Direktorat Administrasi Pendidikan (Dit. AP).
Syarat-syarat untuk mengikuti wisuda yaitu:
5.1.1.  Mengisi borang pendaftaran
5.1.2.  Membayar biaya wisuda
5.1.3.  Menyerahkan SKL
5.1.4.  Menyerahkan transkrip nilai
5.1.5. Menyerahkan bukti penyerahan tugas akhir dan keterangan bebas

pustaka dari Perpustakaan IPB
5.1.6. Menyerahkan salinan lembar pengesahan tugas ilmiah, dan
5.1.7. Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3 cm x 4 cm.
5.1.8. Telah mengisi Survei Kepuasan Mahasiswa untuk calon wisudawan

(SKW) online dan diverifikasi oleh Kantor Manajemen Mutu (KMM)
IPB.

5.2. Frekuensi wisuda disesuaikan dengan jumlah calon wisudawan dan kapasitas
gedung wisuda.

5.3. Wisuda dilaksanakan pada jadwal yang telah ditetapkan, jadwal wisuda
ditetapkan sesuai kalender pendidikan IPB namun dapat berubah dengan
pemberitahuan.

5.4. Rektor menetapkan lulusan terbaik dan memberikan penghargaan prestasi
akademik pada saat wisuda berdasarkan kriteria:
5.4.1. Seluruh sks diperoleh dari program sarjana di IPB
5.4.2. Predikat kelulusan
5.4.3. Indeks prestasi kumulatif
5.4.4. Lama studi
5.4.5. Perilaku, dan
5.4.6. Aktivitas yang menunjang.

6. PROSEDUR
6.1. Rincian Prosedur

6.1.1. Mahasiswa melakukan pendaftaran wisuda dan melengkapi
persyaratannya.

6.1.2. Dit. AP memeriksa kelengkapan persyaratan wisuda. Apabila
persyaratan telah lengkap maka mahasiswa diarahkan untuk
melakukan foto di studio yang telah disediakan.

6.1.3. Dit. AP mengolah data peserta wisuda sebagai data penerbitan
buku wisuda, ijazah, dan transkrip nilai.

6.1.4. Dit. AP mengadakan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan
wisuda bersama dengan unit kerja dan pihak terkait.
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6.1.5. Dit. AP mengeluarkan undangan pelaksanaan wisuda dan gladi
bersih kepada unit-unit terkait.

6.1.6. Mahasiswa mengambil undangan wisuda, toga dan jadwal acara
gladi bersih serta jadwal acara wisuda di Dit. AP.

6.1.7. Dit. AP mengoordinasikan pelaksanaan gladi bersih dihadiri oleh
mahasiswa calon wisudawan.

6.1.8. Dit.AP mengoordinasikan pelaksanaan wisuda, rektor mewisuda
lulusan dan dekan menyerahkan salinan ijazah kepada lulusan.

6.1.9. Lulusan mengembalikan toga ke Dit. AP pada jadwal yang telah
ditetapkan.

6.1.10. Dit. AP mengoordinasikan penyerahan buku wisuda kepada lulusan.
6.1.11. Dit. AP melayani pengembalian ijazah dan transkrip asli (berbahasa

Indonesia dan Inggris), legalisir ijazah dan transkrip (bahasa
Indonesia), salinan piagam akreditasi institusi dan program studi.

6.2. Bagan Alir Prosedur
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7. DOKUMEN PENDUKUNG
Tidak ada.
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1. TUJUAN
Memberikan panduan bagi program studi pendidikan sarjana dalam melakukan proses
akreditasi nasional dan internasional agar tercapai nilai akreditasi unggul bagi semua
program studi sarjana.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur Operasional Baku (POB) ini mencakup proses akreditasi nasional dan
internasional untuk program studi program pendidikan sarjana.

3. PENGERTIAN/DEFINISI
3.1. Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu  program studi yang

dilakukan oleh suatu tim pakar (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah
ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar
institusi atau program studi yang bersangkutan. Hasil akreditasi merupakan
pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu
yang telah ditetapkan.

3.2. Akreditasi nasional adalah akreditasi yang dilaksanakan oleh BAN-PT atau
lembaga akreditasi lain yang diakui pemerintah.

3.3. Akreditasi internasional adalah akreditasi atau yang setara yang dilaksanakan oleh
lembaga akreditasi internasional atau himpunan profesi internasional.

3.4. Asesmen kecukupan adalah pengkajian (review), evaluasi, dan penilaian data dan
informasi yang disajikan oleh program studi di dalam borang, yang dilakukan oleh
tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat
program studi yang diakreditasi.

3.5. Asesmen lapangan adalah penilaian di tempat kedudukan program studi yang
dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi dan melengkapi data dan
informasi yang disajikan oleh program studi.

3.6. BAN-PT adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang berwenang
melaksanakan akreditasi program studi dan atau institusi perguruan tinggi.

3.7. Borang akreditasi adalah instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan
data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu
program studi program pendidikan sarjana.

3.8. Evaluasi diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu program studi untuk menilai
secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi diri digunakan untuk
memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan
evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

3.9. Standar akreditasi adalah tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan
dan mutu program studi.

3.10. Asesor eksternal adalah pakar yang ditugaskan oleh BAN-PT atau lembaga
akreditasi lainnya untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar
akreditasi suatu program studi.

3.11. Asesor internal adalah tim penilai mutu internal IPB yang terdiri atas dosen tetap
yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.

3.12. Program studi adalah program pembelajaran di departemen/fakultas yang ruang
lingkupnya berpedoman pada struktur dan substansi suatu kurikulum dan ditujukan
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untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang menguasai IPTEKS,
keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.

3.13. Unit pengelola program studi adalah departemen/fakultas yang mengelola satu
atau beberapa program studi.

3.14. Kantor Manajemen Mutu (KMM) adalah kantor yang melaksanakan tugas teknis
dan administratif IPB dalam pengembangan sistem penjaminan mutu,
merumuskan dan mengusulkan standar mutu dalam penyelenggaraan program
dan kegiatan IPB baik dalam bidang akademik maupun non akademik

4. REFERENSI
4.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4.2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan.
4.4. Peraturan Rektor IPB Nomor 14/IT3/DT/2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu

IPB
4.5. Peraturan Rektor IPB Nomor 15/IT3/DT/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem

Penjaminan Mutu Internal IPB

5. KETENTUAN UMUM
5.1. Program studi wajib terakreditasi nasional.
5.2. Program studi dapat mengajukan akreditasi internasional ke lembaga akreditasi

internasional dengan sepengetahuan dan persetujuan institusi.
5.3. Program studi yang akan mengajukan akreditasi internasional harus terakreditasi

nasional dengan nilai A.
5.4. Setiap program studi harus mempersiapkan dokumen akreditasi nasional paling

lambat satu tahun sebelum masa akreditasi berakhir dan harus disubmit ke BAN-
PT paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku akreditasi program studi berakhir.
(Persiapan waktu untuk) Akreditasi internasional disesuaikan dengan ketentuan
yang berlaku/ditetapkan oleh lembaga akreditasi tersebut.

5.5. Sebelum mengajukan akreditasi ke lembaga akreditasi nasional dan internasional,
dokumen akreditasi harus dilakukan review terlebih dahulu oleh asesor internal
yang difasilitasi oleh KMM.

6. PROSEDUR
6.1. Rincian Prosedur

6.1.1. Akreditasi Nasional
6.1.1.1. KMM mengidentifikasi program studi yang status akreditasinya telah

berakhir atau yang belum terakreditasi atau yang masa berlakunya
kurang dari satu setengah tahun.

6.1.1.2. KMM melakukan sosialisasi tentang sistem dan prosedur akreditasi
nasional.

6.1.1.3. Program studi sebagai unit pelaksana kegiatan akademik menyusun
dokumen akreditasi (borang akreditasi program studi dan laporan
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evaluasi diri) dengan mengikuti pedoman yang telah dikeluarkan oleh
BAN-PT atau lembaga akreditasi lain yang diakui pemerintah.

6.1.1.4. Unit pengelola program studi menyusun borang unit pengelola dengan
mengikuti pedoman yang dikeluarkan oleh BAN-PT atau lembaga
akreditasi lain yang diakui pemerintah.

6.1.1.5. KMM dan kantor/direktorat lain yang terkait memfasilitasi penyediaan
data/informasi yang diperlukan oleh program studi dan unit pengelola.

6.1.1.6. KMM menunjuk asesor internal yang akan membantu melakukan
review dokumen akreditasi yang telah disiapkan oleh program studi
dan unit pengelola.

6.1.1.7. Program studi mengirimkan dokumen kepada asesor internal untuk
melakukan review. Asesor internal akan melakukan review dokumen
berdasarkan pada parameter penilaian dari BAN-PT atau lembaga
akreditasi lain yang diakui pemerintah.

6.1.1.8. Hasil review dilaporkan oleh asesor internal kepada program studi dan
unit pengelola sebagai bahan perbaikan.

6.1.1.9. Program studi memperbaiki dokumen akreditasi dan mengirimkan
dokumen akreditasi yang dipersyaratkan ke BAN-PT atau lembaga
akreditasi lain yang diakui pemerintah dengan dilengkapi surat
pengantar dan surat pernyataan dari Rektor, paling lambat 6 bulan
sebelum masa berlaku akreditasi program studi berakhir.

6.1.1.10.Program studi mengirimkan salinan dokumen akreditasi ke KMM
(softcopy dan hardcopy) untuk diarsipkan.

6.1.1.11.BAN-PT atau lembaga akreditasi lain yang diakui pemerintah
mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas,
menginformasikan hasil keputusan kepada asesor yang terkait, dan
menyampaikan sertifikat akreditasi kepada rektor.

6.1.1.12.KMM mengirimkan sertifikat akreditasi ke program studi.

6.1.2. Akreditasi Internasional
6.1.2.1. Program studi yang memenuhi syarat untuk diakreditasi Internasional

melakukan identifikasi dan menetapkan lembaga akreditasi
internasional yang akan dituju.

6.1.2.2. Program studi mengajukan rencana akreditasi internasional ke KMM
IPB.

6.1.2.3. KMM memastikan kelayakan  program studi yang akan mengajukan
akreditasi internasional dan menyerahkannya ke rektor.

6.1.2.4. Rektor menetapkan program studi yang akan difasilitasi untuk
pengajuan akreditasi internasional.

6.1.2.5. Program studi menyusun dokumen akreditasi dengan mengacu pada
persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga yang bersangkutan.

6.1.2.6. KMM dan kantor/direktorat lain yang terkait memfasilitasi penyediaan
data/informasi yang diperlukan oleh program studi.
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6.1.2.7. KMM menunjuk asesor internal yang akan membantu mereview
dokumen akreditasi yang telah disiapkan oleh program studi. Proses
review mengacu pada kriteria penilaian dari lembaga yang
bersangkutan.

6.1.2.8. Hasil review dilaporkan oleh asesor internal kepada program studi
sebagai bahan perbaikan.

6.1.2.9. Program studi memperbaiki dokumen akreditasi dan mengirimkan
dokumen akreditasi yang dipersyaratkan ke lembaga yang dituju
dengan dilengkapi surat pengantar dari rektor.

6.1.2.10.Program studi mengirimkan salinan dokumen akreditasi ke KMM
(softcopy dan hardcopy) untuk diarsipkan.

6.1.2.11.Proses akreditasi/sertifikasi selanjutnya mengikuti prosedur dari
masing-masing lembaga akreditasi internasional.

6.2. Bagan Alir Prosedur
(Bagan alir pada halaman beikutnya)
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6.2.1. Akreditasi Nasional

POB Akreditasi Program Studi

KMM Program Studi Unit Pengelola
Program Studi Asesor Internal

BAN-PT/ Lembaga
Akreditasi Lain yang
diakui Pemerintah

Mulai

Mengidentifikasi
status akreditasi PS

Menetapkan
PS utk
mengikuti
program
akreditasi
Memfasilitasi
sumber data
Menetapkan
asesor internal

Menyusun dokumen akreditasi PS

Mengirimkan
dokumen akreditasi
ke asesor internal

Mereview
kelayakan dokumen
(asesmen internal)

Melaporkan hasil
review ke PS dan
unit pengelola PS

Menyempurnakan
dokumen akreditasi

Mengirimkan
dokumen akreditasi

ke BAN-PT

Mengarsipkan
salinan dokumen

Menerima dan
memeriksa

kelangkapan dok.
akreditasi

Menetapkan asesor
& melakukan desk

evaluation

Menerima
pemberitahuan
asesmen lapang

Melakukan asesmen
lapangMenerima asesmen lapang

Menerbitkan SK dan
sertifikat akreditasi

Menerima SK dan
sertifikat akreditasi

Selesai

Melaporkan SK dan
sertifikat akreditasi

ke KMM
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6.2.2. Akreditasi Internasional

POB Akreditasi Program Studi

KMM Rektor Program Studi Asesor Internal

Mulai

Mengidentifikasi PS
yg layak untuk

akreditasi
internasional

Menetapkan PS
yang akan

mengajukan
akreditas (SK)

Memilih lembaga
akreditasi

Memenuhi
persyaratan

lembaga akreditasi

Bersama dengan
unit-unit lainnya

membantu
penyediaan sumber

data

Menunjuk asesor
internal

Mengajukan
review/asesmen

internal
Melakukan asesmen

Melaporkan hasil
asesmen

ke PS dan KMM

Menyempurnakan
dokumen

Melakukan
submission ke

lembaga akreditasi

Mengarsipkan
salinan dokumen

persyaratan
akreditasi

Selesai

7. DOKUMEN PENDUKUNG
No Nama Borang/Dokumen Pendukung Lokasi Dokumen
1. Borang Pendataan Status Akreditasi untuk Program Studi di IPB KMM
2. Daftar Status Akreditasi Departemen/Program Studi di IPB KMM
3. Borang Penilaian Akreditasi S-1 KMM
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