






























Keterangan : 

k  : jumlah mata kuliah yang diambil dalam satu semester 

n  : jumlah mata kuliah kumulatif  

BN  : bobot nilai yang dicapai dari mata kuliah 

SKS  : bobot sks dari mata kuliah  

: adalah jumlah sks dari mata kuliah dalam 1 (satu) semester 

 : adalah jumlah sks mata kuliah kumulatif  

 

 

Pasal 17 

Evaluasi Semester 

  

1. Status kelulusan semester diberikan kepada mahasiswa pada tiap akhir 

semester berdasarkan hasil evaluasi prestasi akademik. 

2. Status kelulusan semester ditetapkan berdasarkan ketentuan berikut: 

 Hasil Evaluasi Kriteria 

 

Lulus Semester (LS) 

IPS ≥ 2,00, 

nilai D maksimal 3 sks dan 

tidak ada nilai E  

 

Tidak Lulus Semester (TLS) 

IPS ≥ 2,00 dan 

nilai D lebih dari 3 sks atau  

terdapat nilai E 

 

3. Mahasiswa yang dinyatakan TLS wajib mengambil cuti TLS selama satu 

semester dan wajib mengulang paket semester di tahun ajaran berikutnya. 

4. Mahasiswa yang dinyatakan TLS, maka seluruh nilai mata kuliah yang 

didapatkan pada semester tersebut tidak akan diperhitungkan pada penilaian 

IPK. 

 



BAB V 

KELULUSAN  

Pasal 18 

Syarat Kelulusan 

 

Mahasiswa Program Sarjana Terapan dapat dinyatakan lulus apabila: 

1. Telah menempuh minimal 144 SKS; 

2. Tidak ada nilai E; 

3. Dinyatakan lulus pada ujian Skripsi; dan 

4. IPK minimal 2,00 

 
 

Pasal 19 

Status Kelulusan dan Yudisium 

 

1. Status lulus diberikan kepada Mahasiswa Program Sarjana Terapan yang 

dinyatakan lulus melalui sidang yudisium. 

2. Kelulusan mahasiswa ditetapkan melalui sidang yudisium, dengan 

memperhatikan syarat kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. 

3. Sidang Yudisium dilaksanakan setiap semester untuk memutuskan hasil 

evaluasi pembelajaran mahasiswa yang meliputi: 

a. Status kelulusan semester; 

b. Status kelulusan untuk mahasiswa tingkat akhir; 

c. IPK; 

d. Predikat kelulusan; 

e. Peringkat lulusan; 

 

 

 

 

 

 



4. Predikat kelulusan terdiri dari 4 (empat) tingkat yaitu Dengan Pujian, Sangat 

Memuaskan, Memuaskan dan Lulus. penentuan predikat didasarkan atas 

capaian IPK, dengan urutan sebagai berikut: 

 

 I P K Predikat Kelulusan 

 3,51 – 4,00 Dengan Pujian atau Cum Laude 

 3,01 – 3,50 Sangat Memuaskan 

 2,76 – 3,00 Memuaskan 

 2,00 – 2,75 Lulus 

  

5. Selain kriteria IPK, Predikat Kelulusan Dengan Pujian ditetapkan juga dengan 

memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 

a. Memiliki penilaian sikap baik atau baik sekali; 

b. Tidak pernah berstatus TLS; 

c. Masa studi tidak lebih 4 tahun; dan 

d. Tidak memiliki nilai D pada mata kuliah. 

 

Pasal 20 

Pemberhentian Studi 

 

1. Pemberhentian studi mahasiswa tingkat akhir ditetapkan dalam Keputusan 

Direktur berdasarkan hasil sidang yudisium.  

2. Mahasiswa diberhentikan studi atau dicabut status kemahasiswaannya               

(drop out) apabila: 

a. tidak dapat memenuhi ketentuan evaluasi hasil belajar, yaitu: 

(1) IPS kurang dari 2,00; dan 

(2) TLS sebanyak dua (2) kali secara berturut-turut. 

b. Lama studi lebih dari 14 (empat belas) semester; 

c. Dinyatakan tidak layak melanjutkan studi atas dasar pertimbangan 

kesehatan baik fisik maupun mental, yang dinyatakan dari tim dokter  

pemerintah yang ditunjuk oleh Direktur;  
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