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sistem kredit semesterB

Penyelenggaran Pendidikan dan Pengajaran Universitas Indraprasta PGRI (UNINDRA) 

menggunakan system kredit semester (SKS)
“ “

1. Sistem Kredit
Sitem Kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan 

dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) 

untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban 

kerja dosen,  pengalaman belajar dan beban 

penyelenggaraan program.

2. Semester
Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri 

atas 16 sampai 19 minggu  kuliah  atau  kegiatan 

terjadwal lainnya, berikut  kegiatan iringannya, 

termasuk kegiatan penilaian/ujian.

3. Satuan Kredit Semester (SKS)
Satuan kredit semester, selanjutnya disebut sks 

adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman 

belajar yang diperoleh selama 1 semester melalui 

kegiatan terjadwal per  minggu  sebanyak 1  jam 

perkuliahan atau 2 jam prak�kum atau 4 jam kerja 

lapangan yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1- 

2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam  

kegiatan mandiri.

ketentuan tentang SKSC
1. Nilai 1 (satu) SKS

2)  60 menit acara kegiatan akademik 

terstruktur yaitu kegiatan studi yang �dak 

terjadwal tetapi direncanakan oleh dosen, 

seper� tugas, paper, dan lain-lain.

Nilai satu satuan kredit semester (1 sks) untuk 

perkuliahan, ditentukan  berdasarkan atas 

beban kegiatan yang melipu� 3 {�ga) macam 

kegiatan per minggu selama satu semester 

sebagaiberikut:

1)  50 menit tatap muka terjadwal dosen.

3)  60 menit kegiatan akademik mandiri, yaitu 

kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa 

secara  mandir i  untuk  mendalami , 

mempersiapkan atau tujuan lain suatu 

tugas akademik, misalnya membaca buku 

referensi/buku-buku perpustakaan

a. Nilai satu satuan kredit semester (1 sks) untuk 

seminar dan kapita selekta.

Oleh karena dalam penyelenggaraan seminar 

dan kapita selekta, mahasiswa diwajibkan 

memberikan penyajian di depan forum, maka 

nilai satu sistem kredit semester (1 sks) untuk 

seminar dan kapita selekta seper� pada 

penyelenggaraan kuliah 50 menit tatap muka 

terjadwal, 60 menit kegiatan akademik 

mahasiswa yang terstruktur dan 60 menit 

kagiatan akademik mahasiswa yang mandiri 

(per minggu selama satu semester).

Nilai satu satuan kredit semester (1 sks) untuk 

prak�kum, dan sejenisnya. sebagai berikut :

b.

c.
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2. Beban Studi Mahasiswa

Nilai satu satuan kredit semester (1 sks) 

u n t u k  p r a k � k u m  d a n  t u g a s  d i 

laboratorium setara dengan :

a)  120 menit kegiatan prak�kum 

terjadwal

b )  6 0  m e n i t  ke g i a t a n  a k a d e m i k 

terstruktur, dan

a).    240 menit kegiatan kerja lapangan

Nilai satu satuan kredit semester (1 sks) 

u n t u k  p e n e l i � a n ,  p e n y u s u n a n 

skripsi/tugas akhir dan sejenisnya, adalah 

setara dengan 3 jam per minggu selama 

satu semester.

c )   6 0  m e n i t  ke g i ata n  a ka d e m i k 

mahasiswa yang mandiri.

Nilai satu satuan kredit semester (1 sks) 

untuk kerja lapangan dan sejenisnya 

setara dengan :

b ) .  6 0  m e n i t  ke g i a ta n  a ka d e m i k 

terstruktur, dan

c ) .  6 0  m e n i t  ke g i a t a n  a ka d e m i k 

mahasiswa yang mandiri.

1).

2). 

3). 

Beban studi mahasiswa dalam satu semester 

adalah jumlah nilai kredit yang dapat diambil 

oleh mahasiswa dalam semester yang 

bersangkutan.

Besar beban studi mahasiswa untuk �ap 

semester ditentukan berdasarkan sebaran 

kurikulum yang berlaku pada �ap program 

studi.

a.

b.

3. Indeks Prestasi (IP)

Indeks prestasi (IP) adalah nilai kredit rata-

rata yang merupakan satuan nilai akhir yang 

menggambarkan mutu proses belajar 

mengajar �ap semester, atau secara singkat 

dapat diar�kan sebagai besaran/angka yang 

menyatakan prestasi (keberhasilan proses 

belajar mengajar) mahasiswa pada satu 

semester.

a.

Indeks prestasi (IP) adalah jumlah angka 

kualitas dibagi dengan jumlah kredit pada 

satu semester dan dinyatakan dalam bilangan 

dengan dua angka dibelakang koma dengan 

rumus :

b.

Jumlah sks (satuan kredit semester) 
dari mata kuliah yang diambil 
seorang mahasiswa dalam semester 
yang bersangkutan

Nilai bobot masing-masing 
mata kuliah

Bobot sks �ap mata kuliah 
yang diambil

=

=N

=K

Angka Kualitas=KxN

Perhitungan IP pada se�ap akhir semester 

bertujuan untuk memperoleh takaran atas 

prestasi seorang mahasiswa dan untuk 

menentukan besarnya beban studi yang 

dapat diambil yang bersangkutan pada 

semester berikutnya.

c.

Indeks prestasi kumula�f (IPK) adalah jumlah 

angka kualitas kumula�f, dibagi jumlah angka 

kredit kumula�f sejak semester pertama 

sampai evaluasi terakhir dilakukan dengan 

rumus :

d.

Jumlah sks keseluruhan mata kuliah 
yang diambil seorang mahasiswa 
mulai semester pertama 
sampai pada evaluasi terakhir

Jumlah angka kualitas dari nilai 
terbaik mulai semester pertama 
sampai pada evaluasi terakhir.

=

=
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penasihat akademikD

enasihat akademik merupakan jabatan fungsional bagi dosen yang diangkat dan diberhen�kan Pberdasarkan usuIan ketua program studi. Tugas dan tanggung jawab penasihat akademik adalah 

membimbing mahasiswa (maksimal 50 mahasiswa) agar dapat membantu mahasiswa 

menyelesaikan studi sesuai dengan waktu yang ditentukan, sehingga mereka dapat mengembangkan 

potensinya secara op�mal

1. Tugas Penasihat Akademik

Secara lebih rinci berdasarkan SK No. 26 tahun 

2004 (26/K/STKIP-PGRI/VIII/2004) :

Memberikan penjelasan dan pengarahan 

kepada mahasiswa tentang :

a.

2)  Peraturan dan ketentuan yang berlaku 

pada Lembaga/Universitas/Program 

Studi.

3)  Cara menyusun rencana   studi   dan 

menjelaskan kebijakan studi, yaitu 

memberikan per�mbangan kepada 

mahasiswa tentang jumlah kredit/mata 

kuliah yang dapat diambil  untuk 

semester yang akan datang.

4)  PengisianKartu RencanaStudi (KRS}.

1)   Kurikulum ProgramStudi

Membantu pemecahan masalah kelancaran 

studi mahasiswa asuhannya agar dapat lulus 

tepat waktu yang melipu� :

b.

5)  Membantu menyelesaikan masalah 

mahasiswa dengan dosen pengasuh mata 

kuliah  yang bersangkutan, bila perlu 

d e n g a n  b a n t u a n  k o n s e l o r 

mahasiswa/psikolog jika  mengalami 

suatu masalah tertentu.

3)  Memberikan arahan tentang cara belajar 

dan cara pengaturan waktu yang tepat.

4)  Mencatat kemajuan/keberhasilan belajar 

mahasiswaasuhannya.

1)  Memberikan arahan tentang kiat 

mengiku� perkuliahan.

2)  Memberikan arahan tentang cara 

menggunakan kepustakaan dan sumber-

sumber belajar.

Persetujuan perubahan KRS

Membagikan KHS

Memeriksa dan mengesahkan KRS.c.
d.
e.

Membuat laporan secara berkala kepada 

Ketua Program Studi dan mengusulkan 

kepada Ketua Program Studi untuk mengirim 

surat peringatan bagi mahasiswa yang 

mempunyai IP �dak memenuhi persyaratan 

kemajuan/keberhasilan belajar.

Memberi kesempatan kepada mahasiswa 

untuk berkonsultasi dengan menyediakan 

waktu yang terjadwal.

Membuat  laporan  kepada Ketua Program 

Studi mengenai data mahasiswa asuhannya 

yang sudah �dak ak�f atau terancam putus 

studi.

f.

h.

2. Kriteria Penasihat Akademik

Mampu menyediakan waktu secara 

terjadwal untuk mahasiswa bimbingannya 

minimal 1 (satu) kali per minggu

Mampu mengenal serta memahami tujuan 

dan  fungs i  pend id ikan  �ng g i  ser ta 

k e d u d u k a n n y a  d a l a m  n e g a r a  d a n 

masyarakat Indonesia

Dosen  Universitas Indraprasta PGRI.

M a m p u  m e n g i d e n � fi k a s i k a n  d a n 

menganalisis faktor-faktor yang merupakan 

pendukung dan penghambat kelancaran 

proses belajar mengajar di perguruan �nggi, 

khususnya unsur-unsur dalam kampus untuk 

meningkatkan daya guna dan hasil guna 

studi.

a.
b.

c.

d.

g.
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Teori

kurikulum dan pelaksanaannya E
urikulum operasional dari �ap program studi tersusun dari sejumlah mata kuliah untuk Kmencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan keputusan Rektor berdasarkan usulan 

Dekan Fakultas atas per�mbangan Senat Fakultas yang mengacu kepada keputusan 

Menteri Pendidikan Nasional (Rincian kurikulum masing-masing program studi tercantum dalam 

bab Fakultas). Berikut adalah ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan kurikulum :

1. Administrasi Perkuliahan

 Pengisian KRS (Kartu Rencana Studi) 

dilakukan antara akhir suatu semester 

dengan semester berikutnya, selama 2 (dua) 

minggu sesuai kalender akademik.

 

a.

b.
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Konsultasi
& Perestujuan 

KRS

Monitoring
Pengisian KRS

Kuliah

Mahasiswa dinyatakan ak�f pada semester 

yang berjalan jika yang bersangkutan mengisi 

KRS (melakukan da�ar ulang).

c.

2. Perkuliahan

Beban tugas dosen dalam bidang pendidikan 

dan pengajaran melipu� : pemberian kuliah, 

penyelenggaraan seminar dan kapita selekta, 

prak�kum di laboratorium/studio/kebun 

percobaan/bengkel/workshop dan kerja 

lapangan maupun bimbingan peneli�an dan 

penulisan skripsi.

a. Beban Tugas Dosen

 3). Bimbingan dan penilaian karya tulis    

mahasiswa 

Semua tugas-tugas tersebut disusun dalam 3 

kategori, yaitu :

1). Perkuliahan

 2). Pengembangan materi pengajaran

b. Jenis Perkuliahan

Berdasarkan materi dan tujuan program 

perkuliahan dalam hubungannya dengan 

kompetensi yang didukung oleh program 

tersebut, perkuliahan dibedakan dalam 4 

jenis, yaitu :

Perkuliahan bersifat teori, yaitu suatu 

program pengajaran yang mengkaji teori-

teori ilmu pengetahuan tertentu dengan 

tujuan membina kemampuan akademik 

pribadi mahasiswa.

Penyampaian dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, seper� pemberian kuliah, 

ceramah, diskusi kelompok, seminar, 

penugasan dan lain sebagainya-

Bagan Alur Pengisian KRS untuk mahasiswa 

baru dengan menggunakan KRS online 

sika.unindra.ac.id
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Praktek
Perkuliahan bersifat praktek ialah suatu 

program pengajaran simula�f yang mela�h 

m a h a s i s wa  u nt u k  m e l a ku ka n  s u at u 

eksperimen atau percobaan dalam bidang 

ilmu, seni atau teknologi tertentu.

Program ini berin�kan prak�kum di 

laboratorium/ studio/ kebun percobaan / 

bengkel/ workshop atau di tempat praktek 

lainnya.

Prak�kum diberikan oleh dosen dan/atau 

asisten dosen dan dapat dibantu oleh asisten 

mahasiswa.

Pemberian kuliah dilakukan oleh seorang 

dosen yang membahas materi mata kuliah 

sesuai dengan silabus dan satuan acara 

perkuliahan (SAP) yang telah ditentukan

PPL
Program Pengalaman Lapangan (PPL) ialah 

suatu program pengajaran yang memberi 

pengalaman nyata kepada mahasiswa untuk 

memperoleh kemampuan profesional yang 

dituntut oleh program studi yang dipilih 

olehnya, bagi mahasiswa program studi 

kependidikan.

PKL
Praktek Kerja Lapangan, adalah suatu 

p ro g ra m  p e n ga j a ra n  ya n g  m e m b e r i 

pengalaman nyata kepada mahasiswa untuk 

memperoleh kompetensi profesional nyata 

dilapangan sesuai dengan disiplin ilmu, bagi 

mahasiswa program studi non kependidikan.

c. Kesetaraan jam kerja perkuliahan 
dengan bobot sks.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di 

Universitas Indraprasta PGRI, maka tabel 

berikut memberi pedoman untuk mengatur 

jam kerja masing-masing jenis perkuliahan 

dalam hubungannya dengan bobot sks mata 

kuliah yang bersangkutan dalam satu 

semester.

Tabel kesetaraan jam perkuliahan

Jenis 
Strategi Mengajar

Tatap Muka
Evaluasi dan

Persiapan
Pengembangan Jumlah Bobot

(jam) (jam) (jam) (jam) (sks)

Kuliah

Prak�kum

PPL/ KP

1

2

4

1 1 3 1

1 1 4 1

1 1 6 1
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d. Asistensi / Tutorial

Pemberian asistensi/tutorial ini dilakukan 

oleh dosen mata kuliah yang bersangkutan 

Asistensi/tutorial adalah kegiatan yang 

menunjang atau melengkapi perkuliahan. 

Tugas ini membantu mahasiswa dalam 

kegiatan terstruktur, atau dalam melakukan 

eksperimen/percobaan di laboratorium/ 

studio/kebunpercobaan/bengkel/waorkshop 

atau tempat lainnya.

dan/atau oleh seorang asisten dosen, serta 

dapat pula dilakukan oleh asisten mahasiswa 

yang ditugaskan untuk hal tersebut.

Tugas asisten adalah :

= Mendiskusikan kembali masalah dari 

mata kuliah yang sudah diberikan 

kuliahnya oleh dosen yang bersangkutan 

dan/atau menyelesaikan soal-soal.

= M e m b e r i ka n  b i m b i n ga n  ke p a d a 

mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-

tugas yang ada kaitannya dengan mata 

kuliah.

e. Bimbingan dan Peneli�an karya tulis 

Sebagai calon  sarjana,  mahasiswa  sangat 

memerlukan bimbingan untuk dapat menulis 

suatu  karya  ilmiah,  antara  lain  penulisan 

makalah   atau  skripsi/tugas  akhir   dalam 

rangka  memenuhi sebagian  persyaratan 

menyelesaikan pendidikan program Sarjana

Agar dapat berhasil  op�mal program 

pengajaran baik perkuliahan maupun bersifat 

praktek  perlu  disusun  dalam  satuan  yang 

berwujud modul, paket belajar dan audio 

visual tutorial  yang dapat dipergunakan oleh 

mahasiswa dan dosen dalam proses belajar 

mengajar

f. Pengembangan materi pengajaran

g. Ketentuan - ketentuan yang wajib
dipenuhi Dosen dan Mahasiswa

Kuliah, asistensi dan prak�kum harus 

dilaksanakan tepat pada waktunya 

sesuai dengan jadwal.
1)

= M e m b e r i t a h u k a n 

ke�dakhadirannya kepada 

pimpinan program studi, serta 

kepada mahasiswa dan bagian 

tata usaha fakultas.

M a h a s i s wa  d i wa j i b ka n  h a d i r 

mengiku� kuliah, asistensi dan 

prak�kum sesuai dengan tercantum 

dalam buku rencana studi masing-

masing.  Kehadiran mahasiswa 

d i c a t a t  d a l a m  d a � a r  h a d i r 

mahasiswa/online.

Pa d a  k u l i a h  p e r t a m a ,  d o s e n 

memberitahukan :

= Da�ar kepustakaan / referensi

Dosen berkewajiban mengisi laporan 

perkuliahan secara ru�n dengan 

benar.

= Sistem penilaian yang digunakan

Jika dosen berhalangan, sehingga 

kehadirannya �dak sesuai dengan 

ketentuan kalender akademik, maka 

dosen tersebut berkewajiban :

= Bobot masing-masing tugas 

yang ada kaitannya dengan mata 

kuliah

= P e n j e l a s a n  s a t u a n  a c a r a 

perkuliahan (SAP)

= Menggan�kan kuliahnya pada 

kesempatan yang lain atau diisi 

dengan kegiatan yang sama oleh 

dosen lain.

2)

3)

4)

5)
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Mahasiswa wajib menunggu dosen 

di kelas dalam 30 menit. Apabila 

sesudah 30 menit ternyata dosen 

b e l u m  j u g a  h a d i r  t a n p a 

pemberitahuan, maka seorang wakil 

mahasiswa melaporkan kepada 

pimpinan program studi atas staf 

y a n g  d i b e r i  m a n d a t  u n t u k 

m e n ca r i ka n  p e n g ga n�  d o s e n 

te rs e b u t .  A p a b i l a  s u d a h  a d a 

kepas�an bahwa dosen penggan�  

belum ada,  mahas iswa dapat 

meninggalkan ruang kuliah, setelah 

menandatangani da�ar kehadiran 

mahasiswa.

6)

Apabila dosen melalaikan kewajiban-

kewajiban tersebut di atas, pimpinan 

program studi dapat memberikan 

teguran/peringatan dan sanksi mulai 

dari yang ringan sampai dengan yang 

berat (pemberhen�an)

7)

h. Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan

Mahasiswa diwajibkan hadir minimal 

80% (delapan puluh persen) 

dari �ap perkuliahan yang dijadwalkan sesuai 

dengan mata kuliah yang ditempuhnya. BAA 

(Biro Adm. Akademik) wajib menghitung 

jumlah kehadiran �ap mahasiswa sebagai 

persyaratan untuk dapat mengiku� ujian 

akhir semester/ujian pengendali mutu.

Dalam menentukan keberhasilan studi 

mahasiswa, maka perlu ditetapkan macam 

dan cara penilaian sebagai berikut :

i. Tata nilai

90 – 100,0

80,0 – 89,99

76,0 – 79,99

72,0 – 75,99

68,0 – 71,99

62,0 – 67,99

56 – 61,99

45 – 55,99

0 – 44,99

4,0

3,75

3,25

3,0

2,75

2,25

2,0

1,0

0

A

A-

B+

B

B-

C+

C

D

E

Skala Huruf Bobot Nilai Ujian (dalam skala 100)

 5). Nilai D diulang untuk memperbaiki IPK dan 

diprogramkan dalam KRSnya.

2).Nilai angka penyetaraan skala 0 – 4 

dipergunakan untuk menghitung IPS 

(Indeks Prestasi Sementara) & IPK (Indeks 

Prestasi Kumula�f)

3).Nilai angka penyetaraan skala 0 – 100 

dipergunakan dalam penilaian atas �ap 

kegiatan

Ketentuan :

1). Nilai huruf dipergunakan untuk nilai akhir

4). Nilai E wajib diulang

Pedoman penentuan bobot penilaian :

Untuk memperoleh nilai akhir, maka jumlah 

nilai angka dikonversi menjadi nilai huruf.

Keterangan :
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Seorang mahasiswa dinyatakan LULUS bila 

telah menyelesaikan seluruh mata kuliah 

dengan sejumlah sks (144 – 160) sesuai 

dengan kurikulum operasional masing-

masing program studi dan �dak bertentangan 

dengan Keputusan Mendiknas/Dirjen Dik�.

j. Syarat kelulusan

Ketentuan mengenai syarat kelulusan sebagai 

berikut :

Kriteria untuk menentukan predikat 

kelulusan program sarjana (S1) adalah 

Cum Laude ( Terpuji )

IPK = 3,51 – 4,00

 Menyelesaikan pendidikan �dak lebih 

dari 10 (sepuluh) semester.

Secara konsisten memelihara prestasi 

akademiknya pada atau mendeka� nilai 

t e r � n g g i  ra t a - ra t a  ya n g  d i c a p a i 

mahasiswa pada skala penilaian yang 

berlaku

 Menunjukkan penghayatan yang baik 

tentang hakekat dan norma-norma 

masyarakat akademik.

Sangat Memuaskan

 Menyelesaikan pendidikan �dak lebih 

dari 12 (dua belas) semester.

IPK = 2,76 – 3,50

 Secara konsisten memelihara prestasi 

akademiknya pada atau mendeka� nilai 

t e r � n g g i  ra t a - ra t a  ya n g  d i c a p a i 

mahasiswa pada skala penilaian yang 

berlaku

 Menunjukkan penghayatan yang baik 

tentang hakekat dan norma-norma 

masyarakat akademik.

Memuaskan

Menyelesaikan pendidikan dengan 

memiliki nilai rata-rata tetapi masih 

dibawah persyaratan yudisium sangat 

memuaskan

IPK = 2,00 – 2,75

Kriteria untuk menentukan predikat 

kelulusan program magister (S2) 

adalah :

Cum Laude

Sangat Memuaskan

Memuaskan

3,71 - 4,00

3,51 - 3,70

3,00 - 3,50

Predikat : IPKk.

1)

2)

3)

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

a)

b)

l.

1)

2)

3)

1) Lulus Ujian Pengendali Mutu

Telah menempuh dan LULUS seluruh
mata kuliah Ujian Pengendali Mutu 
(UPM) dengan ketentuan IPK > 2,00

2) Kelulusan Sarjana (S1)

Nilai Skripsi/Tugas Akhir minimal C

IPK > 2,00

Tidak ada Nilai E

Lulus semua mata kuliah sesuai 
dengan kurikulum operasional.

a)

b)

c)

d)
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masa studi, evaluasi dan putus studiF

1. PROGRAM SARJANA

1)  Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan 

Nasional RI No.0234/U/2000 tentang 

Pe d o m a n  Pe ny u s u n a n  Ku r i ku l u m 

Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar 

Mahasiswa, bahwa beban studi program 

sarjana sekurang kurangnya 144 sks dan 

sebanyak banyaknya 160 sks yang 

dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester 

s e r t a  p a l i n g  l a m a  1 4  ( e m p a t 

belas)semester.

3)  Cu� akademik �dak diperhitungkan 

sebagai masa studi  dalam menghitung  

batas masa studI

2)  Maksimum lama cu� akademik dalam satu 

masa studi 4 semester.

° Ujian tengah semester (UTS)

° Terstruktur, yaitu antara lain berupa ujian, 

tes, kuis, pekerjaan rumah, tugas-tugas, 

paper, dan lain-lain.

° Ujian akhir semester (UAS) dan ujian 

pengendali mutu (dilakukan secara 

terjadwal)

Bila hasil evaluasi semesteran, nilai IP ≤ 1,50 

maka mahasiswa diberi peringatan secara 

tertulis melalui orang tua/walinya yang 

dilaksanakan oleh ketua program studi.ram 

studi dengan persetujuan dekan

1) Evaluasi dalam bentuk kegiatan :

Evaluasi adalah proses penilaian terhadap 

keberhasilan program studi mahasiswa yang 

dilakukan melalui :

Mahasiswa  setelah mengiku� studi selama 

14 (empat belas) semester diluar masa cu� I 

sudah harus menyelesaikan/lulus pendidikan 

program sarjana S1, jika  mahasiswa belum 

memenuhi  syarat tersebut,  maka dilakukan 

penelaahan beban studi  dengan ketentuan 

(1) apabila     sisa beban studi dapat 

diselesaikan  selambat lambatnya 2 (dua) 

semester maka dibuatkan keputusan 

perpanjangan masa studi (2) dalam kondisi 

lain  dianggap gagal dan  dinyatakan  putus 

studi  (drop  out).  Keputusan perpanjangan 

masa studi  maupun  putus  studi dilakukan 

oleh  Wakil Rektor  Bidang Akademik  atas 

usulan  progam  studi  dengan  persetujuan 

dekan.

a. Batas Masa Studi

b. Evaluasi

2) Evaluasi Pendidikan Program Sarjana (S1) 
     atau 14 (empat belas) semester

c. Putus Studi

Putus studi diberlakukan bagi mahasiswa 

yang �dak memenuhi ketentuan evaluasi 

berikut ini:

1)  Selama 2 (dua) semester �dak melakukan 

da�ar ulang dan/atau �dak mengisi KRS 

tanpa cu� akademik

2) Bagi mahasiswa Universitas lndraprasta 

PGRI yang �dak bisa menyelesaikan 

pendidikan sesuai batas masa studi yang 

berlaku

Penetapan    putus   studi   mahasiswa    

diberikan dalam   bentuk    keputusan    

Rektor   Universitas lndraprasta   PGRI 

berdasarkan   pengusulan   dari ketua 

program   studi yang telah   disetujui   oleh 

Dekan.
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2. PROGRAM PASCASARJANA

2)  Cu� akademik �dak diperhitungkan 

sebagai masa studi dalam menghitung  

batas masa studi.

1)  Sesuai Keputusan Pendidikan Nasional RI 

No.0234/U/2000 tentang Pedoman 

enyusunan Kurikulum Pendidikan dan 

Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, bahwa 

beban studi program sarjana sekurang 

kurangnya 40 sks dan sebanyak banyaknya 

60 sks yang dijadwalkan untuk 4 (empat}  

semester  serta   paling   lama  8 (delapan}  

semester.

a)  Terstruktur, yaitu antara lain berupa ujian, 

tes, kuis, pekerjaan rumah, tugas-tugas, 

paper, dan lain-lain.

c)  Bila hasil evaluasi semesteran, nilai IP ≤ 2,00 

maka mahasiswa harus mengulang.

b)  Ujian akhir semester (UAS} dan ujian 

pengendali mutu (dilakukan secara 

terjadwal)

1) Evaluasi dalam bentuk kegiatan :

Evaluasi adalah proses penilaian terhadap 

keberhasilan program studi mahasiswa yang 

dilakukan melalui :

a. Batas Masa Studi

b. Evaluasi

2) Evaluasi 4 (empat) Semester pertama

c. Putus Studi

2. Bagi mahasiswa Universitas lndraprasta 

PGRI yang �dak bisa menyelesaikan 

pendidikannya sesuai batas masa studi 

yang berlaku 

Penetapan putus studi mahasiswa diberikan 

dalam bentuk keputusan Rektor Universitas 

lndraprasta PGRI berdasarkan pengusulan 

dari ketua program studi yang telah disetujui 

oleh Dekan.

Putus studi diberlakukan bagi mahasiswa 

yang �dak memenuhi salah satu ketentuan 

evaluasi berikut ini:

1. Selama 2 (dua) semester �dak melakukan 

da�ar ulang dan/atau �dak mengisi KRS 

tanpa cu� akademik

Mahasiswa setelah mengiku� studi selama 4 

(Empat} semester yang pertama, diwajibkan 

telah mengumpulkan (lulus} minimal 30 sks 

dengan IPK ≥ 2,00. Jika mahasiswa�dak dapat 

memenuhi syarat tersebut dianggap gagaI dan 

diminta untuk pindah, atau dinyatakan putus 

studi (drop out)

3) Evaluasi Pendidikan Program Magister (S2) 
     atau 8 semester

Mahasiswa setelah mengiku� studi selama 8 

( d e l a p a n }  s e m e s t e r,  s u d a h  h a r u s 

menyelesaikan/lulus pendidikan program 

magister, jika mahasiswa belum memenuhi 

syarat tersebut,   maka dianggap gagal dan 

dinyatakan putus studi (drop out}
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administrasi pendidikan dan pengajaranG

1. Kalender Akademik

Tahun akademik dimulai awal September 

sampai dengan akhir Agustus pada tahun 

berikutnya.

Semester genap dimulai awal Maret sampai 

dengan akhir Agustus dalam tahun yang 

sedang berlangsung.

Kegiatan pengisian kartu rencana studi (KRS) 

dilaksanakan s e � a p  a k h i r  s e m e s t e r 

sebelumnya dan awal semester berlangsung.

Ujian tengah semester �dak harus terjadwal, 

tetapi rentang waktunya ditentukan pada 

minggu ke-8 sampai minggu ke-9.

Minggu tenang dilaksanakan seminggu 

sebelum pelaksanaan ujian akhir semester 

(UAS) dan ujian pengendali mutu (UPM).

Semester gasal dimulai awal September 

sampai dengan akhir Februari pada tahun 

berikutnya.

Evaluasi keberhasilan studi mehasiswa 

(proses pencetakan kartu hasil studi/KHS), 

kegiatan ko/ekstrakurikuler dan l ibur 

berlangsung selama 2 (dua) minggu, yaitu 

menjelang �ap akhir semester.

Pada se�ap semester   (gasal dan genap) 

dilakukan ujian tengah semester (UTS) dan 

ujian akhir semester (UAS) serta ujian 

pengendali mutu (UPM).

Se�ap akhir  tahun akademik,  Rektor 

Universitas lndraprasta PGRI mengeluarkan 

keputusan mengenai kalender akademik yang 

dilampiri dengan rinciannya untuk se�ap 

semester.

Proses belajar berlangsung selama 16 (enam 

belas) minggu untuk se�ap semester 

(termasuk di dalamnya UTS, UAS).

Kalender akademik Universitas lndraprasta PGRI 

se�ap tahunnya disusun berdasarkan ketentuan 

sebagai berikut :

i

a

f

c

d

e

b

g

h

j

2. Jadwal Kegiatan Belajar
    Mengajar

Se�ap awal tahun akademik, program studi 

wajib mengeluarkan jadwal belajar mengajar 

baik untuk semester gasal maupun untuk 

semester genap yang memuat jadwal proses 

belajar mengajar yang terdiri dari perkuliahan, 

prak�kum, asistensi ujian tengah semester dan 

ujian akhir semester. Penentuan jadwal ini 

mengacu pada kalender akademik.

3. Administrasi Ujian
Ujian dapat dilaksanakan dengan berbagai cara 

sesuai dengan jenis mata kuliah dan jenis serta 

�ngkat kemampuan/kompetensi  dalam 

kurikulum operasional.

Ujian adalah penilaian terhadap kemampuan 

penguasaan dan pemahaman mahasiswa 

terhadap suatu mata kuliah yang dilakukan oleh 

program studi secara terjadwal dan �dak 

terjadwal.Ujian dilaksanakan oleh program 

studi sepanjang semester sebagai penilaian 

keberhasilan   penyelenggaraan    pendidikan   

dan keberhasilan    studi   mahasiswa   pada 

semester tersebut.

a. Ujian Program Studi

Syarat Peserta Ujian

1) mengiku� kuliah

> 80%

2) memenuhi kewajiban 

administrasi keuangan

3) membawa KPU

( Kartu Peserta Ujian )
Resmi dari Unindra
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Macam - Macam Ujian :

1) Ujian terjadwal,

Ujian Tengah Semester (UTS)

Ujian Akhir Semester (UAS), dan

Ujian Pengendali Mutu (UPM).

dalam satu semester terdapat ujian :

2) Ujian �dak terjadwal,

Ujian Skripsi / Tugas Akhir

Ujian kecil atau Kuis

terdiri dari :

Ujian yang ditentukan Dosen

Selain ujian tersebut, terdapat kegiatan-
kegiatan terstruktur yang berbentuk :
- Penulisan Karya Ilmiah
- Pekerjaan rumah / tugas
- Par�sipasi ak�f dalam kelas, dan lainnya.

3) Ujian susulan

Ujian susulan hanya diber ikan bi la 

mahasiswa sakit dan ada surat keterangan 

rawat/inap dan dilampiri kwitansi asli dari 

rumah sakit yang bersangkutan atau surat 

keterangan lain yang dapat disetujui 

program studi dan �dak berlaku untuk 

ujian pengendali mutu (UPM).

Adalah ujian yang diselenggarakan oleh 

Universitas lndraprasta PGRI secara terpusat 

sebagai bagian mekanisme proses pengendali 

mutu kelembagaan pendidikan �nggi dan 

dilaksanakan oleh pani�a ujian pengendali 

mutu.

b. Ujian Pengendali Mutu (UPM)

Persyaratan UPM

PERSYARATAN ADMINISTRASI

1)   Memiliki nomor pokok mahasiswa (NPM) 

ya n g  d i te r b i t ka n  o l e h  U n i ve rs i ta s 

Indraprasta PGRI

2)    Terda�ar pada tahun akademik masa ujian  

yang bersangkutan.

3)     Telah membayar dana UPM.

PERSYARATAN AKADEMIK

1)    Mengiku� dan tuntas menyelesaikan mata 

kuliah tahun akademik masa ujian yang 

bersangkutan.

2)   Memenuhi persyaratan akademik lainnya 

yang ditetapkan.

Mata Kuliah UPM :

16 6S1: S2:
mata
ujian

mata
ujian

Waktu pelaksanaan UPM

Setelah UASUPM dilaksanakan
se�ap akhir semester

TIDAK ADA ujian susulan untuk UPM

Penilaian UPM 

4,0

3,75

3,25

3,0

2,75

2,25

2,0

1,0

0

A

A-

B+

B

B-

C+

C

D

E

Nilai UPM dalam mutu huruf 
yang setara dengan nilai angka, dengan ketentuan :

Nilai mutu C merupakan persyaratan minimum 

kelulusan se�ap mata ujian yang dinyatakan absah 
sepanjang masa studi. 
Perbaikan nilai mata ujian yang belum mencapai 
syarat kelulusan dimungkinkan sepanjang kurun 
waktu masa studi.

Mata ujian apabila mencapai nilai D atau kurang, 

wajib ditempuh kembali
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Syarat kelulusan UPM :
1)  Nilai mutu rata-rata sekurang-kurangnya C
2)  Indeks prestasi rata-rata Mata Ujian Pengendali 
     Mutu (MUPM) minimal 2,00

Dana UPM

Dana ujian ditetapkan per mata ujian sesuai 

ketentuan yang berlaku.

Adalah mahasiswa yang mengisi mata kuliah UPM 

pada Kartu Rencana Studinya (KRS)

Peserta UPM

Pani�a UPM

PANITIA INTI

Ketua :

1. Para Wakil Rektor

Anggota :

Rektor Unindra

Sekretaris :

Dekan Fakultas

2. Para Wakil Dekan

PANITIA PENGUJI

Ketua :

Sekretaris :

Ketua Program Studi

Sekretaris Program Studi/ Dosen yang ditunjuk

a)  Jumlah personalia pani�a penguji yang 

dibentuk disesuaikan dengan jumlah mata 

ujian yang ditetapkan

c)  Persyaratan penguji  untuk program 

p e n d i d i ka n  s a r j a n a  ( S 1 )  s e re n d a h 

rendahnya berpendidikan magister, dengan 

jabatan akademik Asisten Ahli atau bergelar 

Doktor (S3).

b)  Penambahan personil se�ap mata ujian 

untuk tugas pemeriksaan dapat dilakukan 

sesuai kebutuhan

Tanda lulus diatur sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku dan ditandasahkan oleh Rektor 

dan Dekan Fakultas.

Tanda lulus UPM

4. Mutasi Mahasiswa

Mutasi (perpindahan) mahasiswa dapat terjadi 

Dalam lingkup Universitas Indraprasta PGRI 

atau Dari luar Universitas Indraprasta PGRI. 
a. Ketentuan Umum
Mahasiswa dapat pindah ke program studi lain 

dalam lingkungan Universitas Indraprasta PGRI 

atau dari luar Universitas Indraprasta PGRI, jika :

1.  Minimal sudah menjalani kuliah selama 2 

(dua) semester.

5. Dapat dilakukan alih kredit pada mata kuliah 

yang sama (materi dan bobot) apabila status 

akreditasinya sama atau lebih �nggi.

4.  Setelah dilakukan penyetaraan kurikulum 

bobot  dan  n i la i  mata  ku l iah ,  maka 

perbandingan antara mata kuliah yang 

belum lulus (yang harus ditempuh lagi) 

dengan sisa masa studi masih dalam batas 

r a s i o n a l  y a i t u  1  ( s a t u )  s e m e s t e r 

berbanding12 (dua belas) sks.

7.  Kredit yang diakui maksimal 110 sks.

6.  Masa perpindahan dilaksanakan pada awal 

tahun akademik baru atau awal semester 

baru.

9.  Perpindahan mahasiswa dari luar negeri 

diatur sendiri sesuai dengan ketentuan dan 

peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi Kemdiknas.

8.  Bersedia mentaa� ketentuan-ketentuan yang 

b e r l a ku  d a l a m  l i n g ku p  U n i ve rs i ta s 

Indraprasta PGRI.

2.  Terda�ar resmi sebagai mahasiswa pada PD 

DIKTI.

3.  Masih dalam batas masa studi, �dak putus 

studi (�dak drop out).

b. Ketentuan Khusus
1) Mutasi dalam lingkup Unindra
a.  Permohonan mahasiswa selambat lambatnya 

2 (dua) bulan sebelum tahun akademik atau 
semester baru dimulai.

b.  Dengan keputusan ketua atas per�mbangan 
ketua program studi.

c.  Mata kuliah yang diakui hanya mata kuliah 
yang sesuai/relevan dengan mata  kuliah yang 
ada pada program studi yang dituju.
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5. Cuti Akademik dan 
    Aktif Kembali 

Cu� akademik adalah cu� (�dak ak�f mengiku� 

kegiatan akademik di kampus) yang diberikan 

berdasarkan keputusan Rektor Universitas 

Indraprasta PGRI dengan mengacu pada surat 

permohonan mahasiswa yang bersangkutan 

dengan alasan yang sah/logik,  yang diajukan  

kepada Rektor Universitas lndraprasta PGRI 

selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum  

semester baru dimulai, melalui ketua program 

studi dan sepengetahuan penasehat akademik 

(PA) 

Keputusan Rektor mengenai pemberian cu� 

akademik harus memuat:

b. Nomor Pokok Mahasiswa

d. Program studi

Cu� Akademik dapat diberikan kepada 

mahasiswa maksimal 4 (empat) semester 

sebelum batas masa studinya berakhir, �dak 

secara berturut-turut.

a. Nama Mahasiswa

c. Alamat

e. Saat mulai/berakhir cu� akademik

a.  Mengembalikan kartu mahasiswa pada 

waktu mengajukan permohonan cu� 

akademik kepada BAA.

b. Membayar uang tunggu (administrasi cu� 

akademik).

c. Tidak mengiku� semua kegiatan akademik di 

kampus.

d. Nilai mata kuliah yang sudah ditempuh tetap 

ber laku pada semester  la innya saat 

mahasiswa tersebut ak�f kuliah kembali

e. Selambat-lambatnya  1  (satu)  bulan  

sebelum cu�  akademik berakhir,  mahasiswa   

wajib mengajukan surat permohonan kepada 

Rektor Universitas  lndraprasta   PGRI melalui  

ketua program studi dan sepengetahuan 

pembimbing akademik, bahwa terhitung 

sejak semester berikutnya mahasiswa 

tersebut akan ak�f kembali dengan syarat:

b) Penasehat Akademik (PA) mahasiswa yang 

bersangkutan.

c) Biro Adm. Akademik (BAA).

2) Mendapat   persetujuan   ak�f kembali 

melalui keputusan Rektor.

1) Menyelesaikan semua kewajiban administrasi 

akademik dan administrasi keuangan yang 

berlaku.

3) Surat keputusan cu� akademik dan ak�f 

kembali melalui Rektor kepada mahasiswa 

yang bersangkutan, serta   mengirim 

tembusannya kepada:

a) Ketua Program Studi.

Kewajiban mahasiswa yang menjalani 
cu� akademik

2) Mutasi dari luar Unindra

b. Melampirkan fotokopi transkrip nilai dari 

perguruan �nggi asal yang dilegalisasi pejabat 

berwenang.

d. Harus berasal dari perguruan �nggi dengan 

status akreditasi minimal sama dengan status 

program studi yang dituju

a. Permohonan mahasiswa selambat lambatnya 

2 (dua) bulan sebelum tahun akademik atau 

semester baru dimulai

c. Melampirkan surat keterangan pernah kuliah 

dan dinyatakan keluar dari perguruan �nggi 

asal.

e. Mendapat persetujuan ketua program studi 

yang dituju

f. Dibuat penyetaraan mata kuliah untuk 

menentukan masa studi dan beban studi yang 

harus ditempuh.

6. Wisuda
Se�ap mahasiswa yang telah dinyatakan lulus 

dalam sidang yudisium berhak untuk 

diwisuda.

Bagi yang berhalangan mengiku� upacara 

wisuda,  dapat diwisuda pada periode 

berikutnya dengan persetujuan Rektor 

Universitas Indraprasta PGRI.
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7. Mahasiswa yang
    meninggal dunia

a. Program Studi wajib menyampaikan laporan 

kepada Dekan fakultas untuk selanjutnya 

d iteruskan kepada Rektor  Univers i tas 

lndraprasta PGRI dengan tembusan kepada Biro 

Adm. Akademik (BAA) untuk diteruskan ke Biro 

Adm. Kemahasiswaan dan Alumni (BAKA).

Bagi mahasiswa yang meninggal dunia 

berdasarkan laporan resmi dari keluarga, maka: 

b. S e m u a  b e r k a s  y a n g  m e n y a n g k u t   

administrasi akademik   mahasiswa yang  

meninggal   dunia diarsipkan  oleh BAKA.

9. Sanksi Pelanggaran dan
    pelaksanaannya

a. Sanksi atas pelanggaran akademik

Yang termasuk pelanggaran akademik dan 

sangsinya adalah sebagai berikut:

2) Mahasiswa yang satu semester �dak 

melaksanakan pelunasan uang /dana 

p e n y e l e n g g a r a a n  p e n d i d i k a  � d a k 

diperkenankan mengiku� kegiatan akademik 

semester berikutnya, kecuali bagi mahasiswa 

yang menjalani cu� akademik atau telah 

melunasi semua kewajibannya

Guna menjaga dan memelihara keter�ban 

proses penyelenggaraan pendidikan, serta 

menjamin mutu hasil pendidikan, maka perlu 

diberlakukan sanksi-sanksi atas pelanggaran 

akademik.  

1) M a h a s i s w a  y a n g  � d a k  m e l a k u k a n 

penda�aran ulang �dak diperkenankan 

mengiku� semua kegiatan akademik.

3) Mahasiswa yang mengundurkan diri setelah 

kuliah lewat masa batal tambah terhitung 

mulai kegiatan kuliah tanpa alasan yang sah, 

akan diberi nilai E untuk mata kuliah-mata 

kuliah yang sudah tercantum dalam KRS 

untuk semester itu dan akan diperhitungkan 

dalam perhitungan IPK dan batas waktu 

studinya.

4) Mahasiswa yang melakukan kecurangan 

dalam kegiatan akademik seper� ujian, 

prak�kum, pengerjaan tugas dan lain-lain 

akan diberi nilai E untuk kegiatan yang 

bersangkutan.

4) Tidak diizinkan mengiku� suatu kegiatan 

tertentu dalam penyelenggaraan pendidikan 

ataupun sebagai pengurus organisasi/unit 

kerja mahasiswa di lingkungan Universitas 

lndraprasta PGRI.

1) Teguran secara lisan, disertai dengan 

pemberian nasehat dan bimbingan oleh 

pejabat di  l ingkungan/lembaga yang 

mempunyai wewenang mengenai kasus terse 

but.

2) Per ingatan tertu l is ,  d iserta i  dengan 

pemanggilan mahasiswa dan orang tua/wali 

mahasiswa yang bersangkutan

Yang termasuk bentuk pelanggaran non 

akademik adalah melakukan perbuatan-

perbuatan tercela yang �dak pantas dilakukan 

oleh seorang insan akademik,  seper� 

perbuatan yang mengganggu keter�ban umum 

dan melanggar kesusilaan, mengganggu 

kelancaran proses penyelenggaraan pendidikan 

dan suasana kerja,  menggangu pelaksanaan 

serta kegiatan kemahasiswaanserta perbuatan-

perbuatan yang dikategorikan melakukan 

�ndakan kekerasan/perkelahian, ancaman 

maupun paksaan, permainan yang mengarah 

atau dikategorikan sebagai  perjudian, 

penggunaan narkoba/obat terlarang dan 

minimum keras/alkohol, membawa senjata api, 

senjata tajam maupun benda-benda lain yang 

�dak  sesuai  dengan  kegiatan  akademik  di 

kampus dan dapat membahayakan orang lain, 

serta perbuatan-perbuatan  lainnya yang dapat 

diancam dengan sanksi pidana/perdata  sesuai 

ketentuan hukum yang berlaku.

Memperha�kan jenis-jenis pelanggaran 

tersebut, maka sanksi-sanksi atas pelanggaran 

non-akademik dapat berupa:

3) Peringatan keras secara tertulis, disertai 

pemanggilan mahasiswa dan orang tua/wali 

mahasiswa yang bersangkutan, serta sanksi 

masa percobaan selama 1 s/d 2 semester 

yang apabila dalam masa percobaan tersebut 

melakukan pelanggaran, maka secara 

lengsung dikeluarkan sanksi akademik 

administrasi.

b. Sanksi atas pelanggaran non-akademik
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c. Prosedur pemberian sanksi

1) Pemberian sanksi dilakukan oleh Rektor 

Universitas lndraprasta PGRI yang dituangkan 

dalam bentuk keputusan Rektor

2) Keputusan pemberian sanksi terhadap 

mahasiswa harus didasarkan pada laporan 

hasil pemeriksanaan oleh pejabat Universitas 

lndraprasta  PGRI  yang d i tugas i  dan  

berwenang untuk  itu,  dan sebelum 

menjatuhkan sanksi  Rektor Universitas 

lndraprasta PGRI dapat mendengar dan/atau 

memanggil mahasiswa yang bersangkutan, 

orang  tua/wal i  mahas iswa ataupun 

per�mbangan/permohonan pimpinan 

o r ga n i s a s i  m a h a s i s w a / ke h o r m a t a n 

mahasiswa pada �ngkat  program  studi  

maupun  fakultas yang disampaikan  

secaralisan  atau  tertulis.

3) Rektor sebelum mengeluarkan keputusan 

dapat memanggil dan mendengar orang 

tua/wali mahasiswa yang bersangkutan, 

a t a u p u n  m e m p e r h a � k a n 

per�mbangan/permohonan pimpinan 

o rga n i s a s i  m a h a s i swa  p a d a  � n g kat 

universitas yang disampaikan secara tertulis.

4) Se�ap bentuk pelanggaran tata ter�b 

kemahasiswaan yang dapat menimbulkan 

gangguan suasana kehidupan kampus, 

penanganan dalam �ngkat  pertama mulai 

dari pemanggilan, pemeriksaan dan 

6) D i b e r h e n � k a n / d i p e r c e p a t  s e b a g a i 

mahasiswa Universitas lndraprasta PGRI dan 

diserahkan kembali kepada orang tua/wali 

mahasiswayang bersangkutan.

5) Skorsing sekurang-kurangnya selama 1 (satu) 

semester dan se�nggi-�ngginya 2 (dua) 

semester dengan tetap diperhitungkan masa 

s t u d i n y a  d a n  t e t a p  b e r k e w a j i b a n 

melaksanakan heregistrasi/da�ar   ulang dan 

membayar kewajiban keuangan penuh.

7) Diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk 

diproses sesuai dengan ketentuan hukum 

yang berlaku.

pembuatan berita acaranya dilakukan oleh 

petugas yang  ditunjuk oleh Kepala Otoritas 

Ke a m a n a n  Ka m p u s  d a n  s e n a n � a s a 

mengadakan koordinasi dengan Pembantu 

Rektor Bidang  Kemahasiswaan dan Alumni 

maupun pimpinan fakultas   dan program 

studi mahasiswa yang bersangkutan.

5) Mahasiswa yang diduga turut serta atau 

terlibat langsung dalam suatu perbuatan 

melanggar tata ter�b kemahasiswaanI 

apabila dipanggil secara sah/tertulis dua kali 

berturut-turut �dak memenuhi panggilan 

ataupun �dak mewakilkan kepada orang 

tua/walinya, maka pimpinan Universitas 

lndraprasta PGRI dapat menunda kegiatan 

akademik tertentu bagi mahasiswa yang 

bersangkutan seper� penundaan hasil ujian, 

penundaan pengisian kartu rencana studi, 

penundaan ujian atau kegiatan akademik 

lainnya.

9. Penghargaan

Se�ap mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI 

yang telah menunjukkan kese�aan, prestasi 

dan/atau jasanya terhadap Universitas 

Indraprasta PGRI dapat diberikan penghargaan 

oleh pimpinan Universitas Indraprasta PGRI.

Penghargaan dapat berupa :

a. Piagam

b. Lencana

c. Uang/Beasiswa

d. Benda-benda lain 

    yang ditetapkan pimpinan

Ketentuan mengenai pemberian penghargaan 

tersebut diatur lebih lanjut oleh Rektor 

U n i ve rs i ta s  l n d ra p ra sta  P G R I  d e n ga n 

persetujuan senat mahasiswa.

˜
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10. Dana Pendidikan

Untuk menempuh pendidikan di Universitas 

Indraprasta PGRI dikenakan dana pendidikan 

sebagai berikut :

Sumbangan pengembangan lembaga 

pendidikan (uang pengembangan)

 Dana Prak�kum

Jumlah/besar uang ujian per semester 

ditetapkan dengan keputusan Rektor 

Universitas Indraprasta PGRI. Pembayaran 

biaya ujian dilakukan saat akan menempuh 

ujian.

Cara pembayaran dan jumlah dana untuk 

kegiatan ini ditetapkan dengan keputusan 

Rektor, dan hanya dikenakan satu kali 

selama menjadi mahasiswa Universitas 

Indraprasta PGRI.

Sumbangan penyelenggaraan pendidikan 

(SPP)/uang kuliah

 Uang ujian

 Uang jaket, pemrosesan administrasi 

mahasiswa baru dan biaya program 

pengenalan studi mahasiswa baru .

Dikenakan hanya satu kali pada saat 

m a h a s i s wa  m a s u k  ke  U n i ve rs i ta s 

Indraprasta PGRI dan dibayarkan sekaligus 

atau diangsur sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku.

Jumlah/besar SPP untuk �ap semester 

ditetapkan dengan keputusan Rektor 

Universitas Indraprasta PGRI pembayaran 

SPP dapat dilakukan sekaligus atau dapat 

diangsur menurut ketetapan yang berlaku.

 Dana pemrosesan/penggan�an cetak 

Ijazah dan penyelenggaraan wisuda.

Cara pembayaran dan jumlah dana untuk 

pemrosesan ijazah dan penyelenggaraan 

wisuda ditetapkan dengan keputusan 

Rektor, dan hanya dikenakan satu kali 

selama menjadi mahasiswa Universitas 

Indraprasta PGRI.

Cara pembayaran dan jumlah dana untuk 

kegiatan prak�kum ditetapkan sesuai 

dengan kondisi masing-masing program 

studi.

c.

d.

a.

b.

e.

f.

2. Bagi mahasiswa   yang sedang   menjalani 

skorsing harus membayar uang kuliah (SPP) 

penuh sebesar 100%.

1. Bagi mahasiswa yang mengambil cu� 

akademik, diwajibkan membayar biaya 

administrasi cu�.

3. Bagi mahasiswa yang sudah mengisi KRS 

tetapi �dak ak�f mengiku� kuliah diwajibkan 

membayar SPP 100%

Bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan 

tugas akhir diwajibkan mengisi KRS lanjutan 

dan dikenakan SPP 100%

Keterangan :

11. Asisten Mahasiswa
Asisten mahasiswa diangkat dalam rangka 

usaha melancarkan dan mengintensi�an 

proses belajar mengajar dalam lingkungan 

Universitas Indraprasta PGRI dan �dak 

berstatus sebagai karyawan tetap Universitas 

Indraprasta PGRI.

Fungsi Asisten mahasiswa :

Asisten Mata Kuliah

Asisten Praktikum

a. Persyaratan Asisten Mahasiswa 
    Program S1
Mahasiswa yang telah mengumpulkan:

110 SKS

IPK 2.76
Minimal mendapat nilai 
untuk mata kuliah/praktikum
yang diasuh

B

b. Kategori Asisten Mahasiswa

1) Asisten Mahasiswa Yunior

adalah mahasiswa yang pertama kali diangkat 

menjadi asisten mahasiswa.
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2) Asisten Mahasiswa Senior

adalah asisten mahasiswa yang telah bertugas 

selama 2(dua) semester atau lebih dengan 

hasil yang baik.

Pengangkatan asisten mahasiswa dapat 

dilakukan pada semester ganjil atau genap dan 

dapat diusulkan kembali dengan beban 

maksimal 15 (lima belas) jam tatap muka per 

minggu atau 60 jam per bulan.

c. Prosedur pengangkatan 
    Asisten Mahasiswa

1) Data kelengkapan yang diajukan melalui 

ketua program studi  berupa surat 

permohonan pelamar, data riwayat hidup, 

evaluasi dan prestasi akademik mulai 

semester pertama (transkrip), evaluasi 

kepribadian dan kelakuan baik 1(satu) 

tahun terakhir (dari Warek III), pasfoto 

ukuran 3 x 4 cm sebanyak 1(satu) lembar, 

rekomendasi dari dosen mata kuliah yang 

bersangkutan (untuk asisten mata kuliah)

 3) Setelah mengadakan evaluasi mengenai 

pelamar oleh Dekan bersama dengan para 

ketua program studi yang bersangkutan, 

maka para pelamar yang memenuhi 

persyaratan dimintakan persetujuan 

kepada Rektor Universitas Indraprasta PGRI 

d e n g a n  s u r a t  y a n g  d i s e r t a i  d a t a 

kelengkapan yang bersangkutan.

2) Usulan pengajuan nama asisten diajukan 

oleh fakultas/ketua program studi kepada 

Dekan, sebelum kegiatan akademik 

dimulai.

 4) Persetujuan Rektor tentang pengangkatan 

asisten mahasiswa diberikan kepada Dekan 

selambat-lambatnya dalam waktu 2(dua) 

minggu setelah tanggal penerimaan surat 

permintaan persetujuan tersebut.

 5 )  Pen ga n gkata n  a s i sten  m a h a s i swa 

ditetapkan dengan keputusan Rektor 

Universitas Indraprasta PGRI.

12. PPL/PKL

Ketentuan Pelaksanaan PPL/PKL :

Program pengalaman lapangan (PPL)/ Praktek 

Kerja Lapangan (PKL) . merupakan komponen 

integral dalam keseluruhan pendidikan 

program sar jana .  PPL/PKL  bertu juan 

membekali mahasiswa dengan kemampuan 

profesional. Sebagai tenaga kependidikan/non 

kependidikan yang profesional, lulusan 

Universitas Indraprasta PGRI harus memiliki 

seperangkat kemampuan pengetahuan, sikap 

dan nilai yang diperlukan bagi profesinya serta 

d a p a t  m e n e r a p k a n n y a  d i  d a l a m 

penyelenggaraan program pendidikan, 

maupun program kerja pada suatu instansi 

pendidikan/perusahaan PPL/PKL wajib diiku� 

oleh mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI.

a. Mahasiswa peserta PPL/PKL, harus lulus 

mata kuliah berikut, yaitu :

1) Program Kependidikan (peserta PPL), harus 

sudah lulus minimal 120 sks

a) Pengantar Pendidikan

b) Perkembangan Peserta Didik

c) Belajar dan Pembelajaran

d) Profesi Kependidikan

2) Program Non Kependidikan (PKL), harus 

sudah lulus minimal 110 sks

a) Informa�ka telah lulus mata kuliah:

2) Pemrograman Web 2

1) Metode Peneli�an

c) Arsitektur telah lulus mata kuliah:

2) Manajemen Proyek

4) Struktur dan Konstruksi

1) Rekayasa Perangkat Lunak

3) Jaringan Komputer

4) Arsitektur dan Org Komputer

5) Komputer Grafik

6) Riset Operasional

b) Teknik Industri telah lulus mata kuliah:

2) Peneli�an Operasional

3) Prak�kum Perencanaan Tata Letak

4) Sta�s�ka

1) Metode Peneli�an

3) Studio Peraancangan Arsitektur
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1. Skripsi / Tugas Akhir
      (Bagi Mahasiswa S1)

Bimbingan Skripsi/Tugas Akhir adalah kegiatan 

ins�tusional dosen berupa pemberian pengarahan 

dan petunjuk kepada seorang mahasiswa 

Universitas Indraprasta PGRI yang memenuhi syarat 

dalam menyusun skripsi/tugas akhir.

Skripsi/tugas akhir adalah karya tulis ilmiah yang 

disusun oleh seorang mahasiswa Universitas 

Indraprasta PGRI untuk memenuhi sebagian 

persyaratan mencapai pendidikan program Sarjana 

(S1) dilingkungan Universitas Indraprasta PGRI 

dengan bobot 6 sd 8 sks

Pembimbing materi skripsi/tugas akhir yang 

P G
R
ISkripsi

d) Desain Komunikasi Visual telah lulus 

mata kuliah:

1) Metode Penelitain

3) Desain Komunikasi Visual 4

2) Proyek DKV

c. Mahasiswa yang sudah berada pada tahap 

kadaluwarsa, dapat melaksanakan PPL/PKL 

bersama kegiatan lain, dan diatur dengan syarat 

�dak mengganggu kegiatan PPL tersebut.

d. Jenis PPL/PKL Universitas Indraprasta PGRI ada 2 

(dua) macam yaitu kegiatan di sekolah atau 

diluar sekolah (perusahaan/instansi), dengan 

mengambil berbagai lokasi untuk pelkasanaan 

PPL/PKL tersebut.

Dan telah lulus mata kuliah yang dipersyaratkan 

oleh program studi masing-masing untuk mengiku� 

PPL/PKL

b. Pelaksanaan PPL/PKL berlangsung selama 1 

(satu) semester, dengan bobot 3 (�ga) sampai 5 

(lima) sks sesuai dengan program studinya

selanjutnya disebut pembimbing utama adalah 

dosen biasa dan/atau dosen luar biasa Universitas 

Indraprasta PGRI yang oleh dekan fakultas atas 

usulan ketua program studi bersangkutan diberi 

tugas membimbing bertanggung jawab penuh atas 

keseluruhan kegiatan bimbingan skripsi/tugas akhir 

yang bersangkutan, dan melakukan bimbingan 

dengan mahasiswa sekitar 10 pertemuan.

Pembimbing teknik skripsi/tugas  akhir yang 

selanjutnya disebut pembimbing pendamping 

adalah dosen biasa dan/atau dosen luar biasa 

Universitas lndraprasta PGRI yang diberi tugas oleh 

ketua program studi yang bersangkutan untuk   

mendampingi  pembimbing  utama dalam   semua   

atau   sebagian  kegiatan bimbingan,  terutama  

yang  berhubungan dengan teknik  penulisan 

skripsi/tugas  akhir, dan melakukan bimbingan 

dengan mahasiswa sekitar 10  pertemuan.

a. Persyaratan Penyusunan Skripsi

Untuk dapat menyusun skripsi/tugas akhir 

mahasiswa telah menempuh mata kuliah yang 

diwajibkan program studi masing-masing 

dengan syarat sebagai berikut :

a) Terda�ar sebagai mahasiswa ak�f (�dak 

dalam cu� akademik) dan mengisi mata 

kuliah skripsi dalam KRS.

d) Minimal nilai C untuk mata kuliah Metode 

Peneli�an dan mata kuliah yang berkaitan 

langsung dengan materi skripsi atau tugas 

akhir.

e) Telah menyelesaikan semua administrasi 

keuangan sampai dengan semester yang 

berlangsung,  dengan menunjukkan buk�

b) Harus sudah lulus minimal 130 sks dengan 

IPK ≥ 2,00 ditunjukkan dalam rekap KHS atau 

transkrip nilai.

c) Telah menyelesaikan mata kuliah Seminar Pra 

Skripsi dengan buk� menunjukkan dan 

m enyera h ka n  p ro p o s a l  ya n g  te la h 

ditandatangani oleh dosen pembimbing 

seminar pra skripsi.

1) Bagi Mahasiswa
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Untuk dapat ditugaskan sebagai pembimbing 

skripsi atau tugas akhir harus memenuhi syarat 

sebagai berikut :

a) Dosen Pembimbing Materi

=  Memiliki jabatan akademik serendah-

r e n d a h n y a  A s i s t e n  A h l i  a t a u 

berpendidikan S3 (bergelar Doktor).

=  Berijazah serendah-rendahnya S2 dan 

relevan dengan bidang studi yang 

ditempuh mahasiswa yang dibimbing.

b) Dosen Pembimbing Teknik

= Berijazah serendah-rendahnya S2.

=  Menguasai metodologi peneli�an dan 

teknik penulisan skripsi.

=  Memiliki jabatan akademik serendah-

rendahnya Asisten Ahli .

b. Prosedur penunjukan Dosen Pembimbing

3.  Ketua program studi mengajukan nama-

nama dosen Pembimbing kepada Dekan

4.  Dekan membuat SK penetapan   dosen 

pembimbing untuk seluruh mahasiswa 

pada semester berjalan atau usul Ketua 

program studi.

2.  BAA menyampaikan da�ar peserta 

skripsi/TA semester berjalan pada ketua 

program studi.

5.  Wakil Dekan (atas nama Dekan) membuat 

pe�kan SK Dekan tentang penunjukkan 

dosen pembimbing skripsi/TA untuk 

masing-masing dosen.

1.  M a h a s i s w a  m e n g i s i  m a t a  k u l i a h 

skripsi/tugas akhir dalam KRS.

6.  Dosen pembimbing melakukan proses 

bimbingan skripsi/TA sesuai dengan 

mahasiswa bimbingannya.

Se�ap Pembimbing utama dapat didampingi 

oleh seorang pembimbing pendamping 

d i i z i n ka n  m e m b i m b i n g  m a ks i m a l  1 5 

mahasiswa pada se�ap semester, kecuali 

berdasarkan ketetapan Rektor Universitas 

Indraprasta PGRI atas usul ketua program studi 

melalui Dekan Fakultas.

c. Prosedur peneli�an Skripsi/Tugas Akhir

5) Skripsi/tugas akhir yang telah selesai, dan 

siap diujikan harus ditandatangani oleh 

dosen pembimbing utama (materi} dan 

penddamping (teknik}.

1) Mahasiswa mengajukan permohonan ijin 

peneli�an, dan diketahui oleh pembimbing 

dan ketua program studi kepada Dekan (u.p. 

Wadek} dengan melampirkan buk�-buk� 

persyaratan untuk dapat melakukan 

peneli�an skripsi/tugas akhir seper� 

tersebut di atas.

Untuk dapat menempuh skripsi/tugas akhir 

seorang mahasiswa harus mengiku� prosedur 

sebagai berikut :

2) setelah semua persyaratan pengajuan 

penyusunan skripsi terpenuhi, wakil dekan 

(nama Dekan} membuat surat pengantar ijin 

peneli�an.

3) selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan 

akan mendapatkan surat pengantar 

peneli�an ke instansi/sekolah tempat 

peneli�an.

4) Bimbingan dilaksanakan dalam bentuk tatap 

muka atau bentuk komunikasi lain minimal 

10 kali dalam jangka waktu maksimal 6 

bulan.  Jika dalam waktu 9 bulan �dak dapat 

diselesaikan, harus mengajukan judul baru 

sesuai prosedur yang tel ah ditentukan.

2) Bagi Pembimbing

d. Ujian Skripsi/Tugas Akhir

1) Persyaratan peserta ujian skripsi
a. Menyerahkan rekap KHS atau transkrip nilai 

yang telah ditandatangani oleh ketua 
program studi, dengan akumulasi kredit 
total sks S1 minus sks skripsi (telah lulus 
semua mata kuliah, kecuali skripsi/TA).

d. Membayar uang ujian skripsi/ujian akhir.
e. Tel ah lulus semua kewajiban prak�kum.
f. T i d a k  p u n y a  t u n g g a k a n  p i n j a m a n 

M a h a s i s wa  ya n g  � d a k  m e m e n u h i 
persyaratan tersebut, �dak diizinkan untuk 
mengiku� ujian skripsi/tugas akhir.

c. Menunjukkan buk� pelunasan semua 
kewajiban keuangan yang harus dipenuhi.

b. M e n y e r a h k a n  s k r i p s i  y a n g  t e l a h 
ditandatangani dosen /TA pembimbing 3 
buah.
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2) Pani�a ujian Skripsi/Tugas Akhir

e. Penilaian Skripsi / Tugas Akhir

3). Penyajian materi skripsi/tugas akhir

1). Mutu materi skripsi/tugas akhir

Komponen-komponen yang dinilai dalam ujian 

skripsi/tugas akhir, melipu� :

2). Sistema�ka/metode peneli�an

4). Penguasaan materi

Nilai akhir dari pani�a ujian minimal C
f. Syarat Kelulusan Skripsi/TA

Hal-hal yang bersifat teknik yang lebih rinci diatur 

dalam bentuk pedoman/perturan tersendiri.

15. Tesis (Bagi Mahasiswa S2)

c. Pani�a ujian skripsi/tugas akhir diketuai 

oleh Rektor dengan Dekan fakultas sebagai 

sekretaris.

a. Ujian skripsi/tugas akhir dilakukan oleh 

pani�a ujian skripsi/tugas akhir yang 

d i b e nt u k  o l e h  Re kto r  U n i ve rs i ta s 

lndraprasta PGRI atas usul Dekan atau usul 

Ketua program studi yang bersangkutan 

dan terdiri   atas paling  sedikit 3 orang 

penguji dan paling banyak 5 orang penguji 

termasuk pembimbing skripsi/tugas akhir 

terkait.

b. Yang dapat ditugaskan sebagai penguji 

skripsi/tugas akhir adalah dosen biasa atau 

dosen luar biasa Universitas lndraprasta 

PGRI yang memiliki jabatan akademik 

serendah-rendahnya Asisten Ahli bagi yang 

berpendid ikan  Magister  (S2)  atau 

berpendidikan Doktor (S3).

a.  Penger�an Tesis
1. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang disusun 

oleh seorang mahasiswa untuk memenuhi 

sebagian persyaratan memenuhi pendidikan 

program magister di lingkungan Universitas 

lndraprasta PGRI dengan bobot 6 sks.

4. Pembimbing teknik tesis adalah dosen biasa 

dan/atau dosen luar biasa Universitas 

lndraprasta  PGRI  yang diberi tugas oleh 

dekan Fakultas Pascasarjana atas usulan  

ketua  program studi  yang bersangkutan 

untuk mendampingi pembimbing materi 

dalam  semua  atau sebagian kegiatan 

bimbingan,terutama yang berhubungan 

dengan teknik  penul isan tes is ,  dan 

melakukan bimbingan dengan  mahasiswa 

sekitar 8 pertemuan.

2. B i m b i n g a n  t e s i s  a d a l a h  k e g i a t a n 

ins�tusional dosen berupa pemberian 

pengarahan dan petunjuk kepada seorang 

mahas iswa program magister  pada 

Universitas lndraprasta PGRI dalam 

menyusun tesis.

3. Pembimbing materi tesis adalah dosen biasa 

dan/atau dosen luar biasa Universitas 

lndraprasta PGRI yang oleh dekan Fakultas 

Pascasarjanaatas usulan ketua program 

s t u d i  b e r s a n g k u t a n  d i b e r i  t u g a s 

membimbing tesis dan bertanggungjawab 

penuh atas keseluruhan kegiatan bimbingan 

tesis yang bersangkutan dan melakukan 

bimbingan dengan mahasiswa sekitar 8 

pertemuan.

   Untuk dapat menyusun tesis mahasiswa telah 

menempuh mata kuliah yang diwajibkan program 

studi masing-masing dengan syarat sebagai berikut :

a)  Terda�ar sebagai mahasiswa ak�f (�dak dalam cu� 

akademik) dan mengisi mata kuliah tesis dalam 

KRS.

1)   Bagi mahasiswa :

c)  Telah menyelesaikan semua administrasi keuangan 

sampai dengan semester yang berlangsung, 

dengan menunjukkan buk�.

b)  Telah menyelesaikan mata kuliah Seminar Proposal 

Te s i s  d e n g a n  b u k �  m e n u n j u k k a n  d a n 

menyerahkan proposal yang telah ditandatangani 

oleh dosen pembimbing seminar proposal tesis 

dan IPK ≥ 3,00

b. Persyaratan Penyusunan Tesis
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a)    Berijazah serendah-rendahnya S3 dan relevan 

dengan bidang studi yang ditempuh mahasiswa 

yang dibimbing.

b)   Memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya 

Lektor .

   Untuk dapat ditugaskan sebagai pembimbing tesis 

harus memenuhi syarat sebagai berikut :

2)   Bagi pembimbing tesis 

3)  Ketua program studi mengajukan nama-nama dosen 

Pembimbing kepada Dekan

4)  Dekan membuat SK penetapan dosen pembimbing 

1)  Mahasiswa mengisi mata kuliah tesis dalam KRS.

2)  Tata Usaha Fakultas Pascasarjana menyampaikan 

da�ar peserta tesis semester berjalan pada ketua 

program studi.

c. Prosedur penunjukan dosen pembimbing

6)  Dosen pembimbing melakukan proses bimbingan tesis 

sesuai dengan mahasiswa bimbingannya.

     untuk seluruh mahasiswa pada semester berjalan atas 

usul Ketua program studi.

5)  Wakil Dekan bidang akademik (atas nama Dekan) 

membuat pe�kan SK Dekan tentang penunjukkan 

dosen pembimbing tesis untuk masing-masing 

dosen.

1)  Persyaratan peserta ujian tesis.

Untuk dapat mengiku� ujian tesis, mahasiswa harus 

memenuhi syarat sebagai berikut :

a)  Menyerahkan transkrip nilai sementara atau KHS 

(semester 1 s.d. 3)

b)  Menyerahkan ijasah dan transkrip sarjana (S1) yang 

sudah dilegalisir (1 lembar)

c)  Menyerahkan KRS mata kuliah tesis

d)  Menyerahkan pas photo hitam pu�h berukuran :

     4x6 (4 lembar)

e)  M e nye ra h ka n  t e s i s  3  b u a h  ya n g  s u d a h 

ditandatangani dua pembimbing

     3x4 (2 lembar)

f)  Menyerahkan foto copy surat ijin peneli�an dan 

kartu asistensi (1 lembar)

g)  Menyerahkan foto copy buk� lunas biaya tesis (1 

lembar)

h) Mahasiswa yang �dak memenuhi persyaratan 

tersebut, �dak diizinkan untuk mengiku� ujian 

tesis.

c. Ujian Tesis

e. Penilaian Tesis

3).Penyajian materi tesis

2). Sistema�ka/metode peneli�an

1). Mutu materi tesis

4). Penguasaan materi

Komponen-komponen yang dinilai dalam ujian tesis, 

melipu� :

f. Syarat Kelulusan Tesis

Nilai akhir dari pani�a ujian minimal B
Hal-hal yang bersifat teknik yang lebih rinci diatur 

dalam bentuk pedoman/perturan tersendiri.

c. Pani�a ujian tesis diketuai oleh ketua penguji yang 

dalam hal ini ialah Rektor dengan sekretaris Dekan 

fakultas.

2)  Pani�a Ujian Tesis

a. Ujian tesis dilakukan oleh pani�a  ujian tesis yang 

dibentuk  oleh Rektor Universitas lndraprasta PGRI atas 

usul Dekan yang bersangkutan dan terdiri atas paling 

sedikit 3  orang penguji dan paling banyak 5 orang 

penguji termasuk pembimbing tesis terkait.

b. Yangdapat ditugaskan sebagai penguji tesis adalah 

dosen  biasa  atau  dosen  luar  biasa  Universitas 

lndraprasta  PGRI  yang memiliki  jabatan  akademik 

paling  rendah  Lektor  bagi  yang  berpendidikan 

Doktor (S3).
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Organisasi MahasiswaA
rganisasi kemahasiswaaan dibentuk ountuk melaksanakan peningkatan 

penalaran, minat dan bakat, serta 

kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan 

kemahasiswaan diperguruan �nggi.

O rga n i s a s i  ke m a h a s i s wa a n  t e rs e b u t 

diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa 

dibawah pembinaan pimpinan UNINDRA. Hanya 

ada satu organisasi kemahasiswaan internal di 

Universitas Indraprasta PGRI , yaitu badan ekseku�f 

mahasiswa (BEM). 

Dalam rangka operasionalisasi kegiatan-

kegiatan kemahasiswaan dibidang ekstrakurikuler 

dan kokurikuler BEM universitas membentuk 

beberapa UKM dan BEM fakultas. Pimpinan  -

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan 

BEM fakultas mendapatkan pembinaan dari Wakil 

Dekan II masing-masing fakultas. Pengurus masing-

masing UKM dan BEM fakultas bertanggung jawab 

pada pengurus BEM universitas.

- organisasi kemahasiswaan bertanggung jawab 

pada pimpinan universitas.

Fungsi dan tugas pokok BEM UNINDRA adalah 

m e n g k o o r d i n a s i k a n  s e l u r u h  k e g i a t a n 

kemahasiswaan intern yang ada pada lingkungan 

universitas dalam rangka membantu pimpinan 

universitas dengan pembinaan dan pengembangan 

kehidupan kemahasiswaan sebagai forum diskusi, 

musyawarah, tukar menukar informasi dan 

komunikasi guna mencapai tujuan pendidikan di 

UNINDRA.

Badan 
Ekseku�f 

Mahasiswa
(BEM)

Dewan
Perwakilan
Mahasiswa

(DPM)

BEM FMIPA BEM FTIKBEM FBS

BEM Fakultas :

BEM FIPPS

UNITAS 
Bimbingan 

& Konseling

UNITAS 
Pendidikan
Ekonomi

UNITAS 
Pendidikan

Sejarah

UNITAS 
Pendidikan

B. Indonesia

UNITAS 
Pendidikan
B. Inggris

UNITAS 
Desain

Komunikasi Visual

UNITAS 
Pendidikan

Matema�ka

UNITAS 
Pendidikan

Biologi

UNITAS 
Pendidikan

Fisika

UNITAS 
Informa�ka

UNITAS 
Arsitektur

UNITAS 
Teknik

Industri

Unit Ak�vitas Mahasiswa ( UNITAS ) :
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Unit Kegiatan Mahasiswa ( UKM )

UKM yang ada di Universitas Indraprasta PGRI saat ini sebagai berikut :

Tugas pokok UKM adalah merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler pada �ngkat 

universitas yang bersifat lintas fakultas/program studi dalam bidang kegiatan tertentu sesuai dengan tugas 

dan tanggung jawabnya.

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) merupakan wadah kegiatan mahasiswa untuk menyalurkan dan 

mengembangkan bakat dan minatnya masing-masing, dan keanggotaannya bersifat sukarela sesuai dengan 

kesamaan minat/bakat mahasiswa. Sistem keanggotaan dan iuran sesama anggota UKM diatur secara 

mandiri oleh pengurus UKM bersama BEM dibawah arahan pimpinan universitas.

Fungsi UKM adalah sebagai wahana untuk melaksanakan dan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler 

tertentu di �ngkat universitas yang bersifat lintas fakultas/program studi, baik yang bersifat penalaran dan 

keilmuan, minat dan bakat, kesejahteraan, maupun pengabdian pada masyarakat.

choir

KAMIL 
(Komunitas 
Mahasiswa Islam)

Persekutuan 
Mahasiswa Kristen 
(PMK)

Keluarga Mahasiswa 
Katholik (KMK) Unindra Basketball

Unindra 
Volley Ball Club

Futsal Club Unindra 
( FCU )

Pramuka Unindra Korps Suka Rela (KSR) 
PMI Unit Unindra

Persada Choir
Komunitas 
Ranggon Sastra

Taekwondo 
Jaguar Club Unindra

Pemuda Pencak Silat 
(Pesilat) Unindra

Lembaga Pers 
Mahasiswa (LPM) 
Progress

Studi Kajian dan 
Riset Mahasiswa 
(SKEMA)

Japanese Zone 
Mahasiswa 
Pecinta Alam (Mapala) 
Rafflesia Unindra



44

BeasiswaC

Universitas Indraprasta PGRI menyediakan/mengusahakan beasiswa bagi mahasiswa 

serta membantu proses beasiswa bagi mahasiswa yang sumbernya berasal dari luar.
“ “

1. Cara memperoleh beasiswa

Beasiswa yang bersumber dari universitas 

diberikan dalam bentuk pembebasan sebagian 

atau seluruh uang pengembangan.

Untuk beasiswa Universitas Indraprasta PGRI, 

tata cara dan ketentuannya diatur sesuai 

kemampuan universitas.

Untuk beasiswa yang berasal  dari  luar 

Universitas Indraprasta PGRI, permohonannya 

ditujukan kepada instansi/lembaga pemberi 

beasiswa melalui Rektor Universitas Indraprasta 

PGRI.

a.

b.

 Telah memperoleh minimal 30 sks dengan IPK  

2,76 atau menurut ketentuan calon pemberi 

beasiswa.

 Mendapat persetujuan Dekan atau penjabat lain 

yang ditunjuk.

Minimal telah berada pada semester �ga, atau 

yang ditetapkan oleh calon pemberi beasiswa.

 Diutamakan dari keluarga yang kurang mampu.

 Belum/�dak sedang menerima beasiswa dari 

manapun (lainnya).

a.

b.

c.

d.

e.

2. Syarat memperoleh beasiswa

3. Sumber-sumber Beasiswa

Unindra KEMENDIKBUD
Baznas Bazis DKI Jakarta 

Bantuan Biaya Pendidikan (BPP)

Yayasan Beasiswa Jakarta

dan sumber lainnya

P G R I

Bank Syariah Mandiri
BAZMA 

Baituzzakah Pertamina
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Alumni D

Keluarga Alumni Universitas Indraprasta disingkat Kaluni adalah sebuah organisasi yang didirikan 
oleh Alumni Universitas Indraprasta PGRI. Melalui organisasi alumni ini kita dapat melihat 
cerminan keberhasilan pendidikan, pengajaran dan pembinaan pada masa menjadi mahasiswa di 
Universitas Indraprasta PGRI.  Alumni Universitas Indraprasta PGRI sudah tersebar ke berbagai 
pelosok tanah air dan bekerja diberbagai bidang seper� guru, instansi pemerintah, instansi 
swasta, TNI/POLRI dan berwiraswasta.  Kaluni merupakan wadah bagi alumni untuk 
meningkatkan kualitas diri dengan selalu mengiku� perkembangan yang terjadi dimasyarakat.

1. Tugas-tugas KALUNI

Dalam meningkatkan kualitas alumni pengurus 

alumni memiliki tugas :

a. Membangun sinergi yang baik antara alumni 

dan almamaternya.

Pengurus alumni Menyusun program 

program yang dapat meningkatkan kualitas 

lulusan, dalam bentuk Seminar, workshop, 

pela�han dengan bekerjasama dengan 

almamater

b. D a p at  m e m b e r i ka n  d u ku n ga n  p a d a 

almamater baik secara materil maupun moril 

untuk meningkatkan sarana dan kualitas 

Almamater.

c. Menghimpun dan mempersatukan lulusan 

Universitas Indraprasta PGRI dengan 

melakukan tracer pada alumni, agar dapat 

terjaga silaturahim dan komunikasi yang baik 

sesama alumni.

2. Kepengurusan KALUNI

Pengurus alumni adalah alumni yang dipilih 

dalam musyawarah alumni dan melaksanakan 

amanah musyawarah alumni oleh pengurus 

yang dipilih dalam musyawarah, Musyawarah 

alumni diselengarakan 4 tahun sekali . 

Kepengurusan alumni dibuat secara berjenjang 

agar lebih memudahkan membangung 

komunikasi, jenjang kepengurusan alumni 

dapat dibuat pengurus :

b. Pengurus �ngkat fakultas yang dibentuk 

oleh pengurus �ngakat Universitas untuk 

mengkordinasikan kegiatan kegiatan 

di�ngkat Fakultas'

a. Pengurus di�ngkat Universitas yang dipilih 

dalam musyawah alumni 4 tahun sekali

Pembentukan pengurus di�ngkat Fakultas dan 

Program stud i  d ibentuk  untuk  dapat 

memberikan konstribusi posi�f di�ngkat 

Fakultas dan Program studi dengan tetap 

dibawah kordinasi pengurus Alumni �ngkat 

Universitas.

c. Kepengurusan �ngkat program studi yang 

d i b e n t u k  o l e h  p e n g u r u s  a l u m n i 

Universitas.
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FIPPS fakultas ilmu pendidikan
dan pengetahuan sosial

Dra. Elly D. Kendarwa�, M.M.

Pudek II (Bid. Adm.Umum) : 

Pudek I (Bid. Akademik) : 

Pudek III (Bid. Kemahasiswaan) :

Dekan : 

Dr. Heru Sriyono, M.M., M.Pd.

Benyamin H.A., S.S., M.Pd (Alm)

 Akhmad Sefudin, S.E., M.M.

September 2004
> Oktober 2005

Wakil Dekan I (Bid. Akademik) : Benyamin 

H.A., S.S., M.Pd (Alm)

Dekan : 

Dr. Heru Sriyono, M.M., M.Pd.

Wakil Dekan II (Bid.Kemahasiswaan) : 

Akhmad Sefudin, S.E., M.M.

Oktober 2005
> Desember 2007

Dekan  :

 Dr. Heru Sriyono, M.M., M.Pd.

Wakil Dekan :

 Bambang Russamseno, S.E., M.Si.

September 2014
> September 2020

Wadek II (Bid. Kemahasiswaan) : 

Dr. Heru Sriyono, M.M., M.Pd.

Drs. H. Achmad Suwandi, M.Pd.Kons.

Dekan : 

Wadek I (Bid. Akademik) : 

Akhmad Sefudin, S.E., M.M.

Desember 2007
> September 2014

Sejarah Pimpinan FIPPS

Dr. H. Tauk, S.Pd., M.Hum.
Dekan FIPPS Unindra

Haryanto, S.Pd., S.E., M.M.
Wakil Dekan FIPPS Unindra
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programstudi

bimbingan & konseling

Sabrina Dachmiyati, M.Pd.
Ketua Program Studi Bimbingan & Konseling

Anna Rufaidah, M.Pd.
Sekretaris Program Studi Bimbingan & Konseling

Pada tanggal 18 Mei 2006 diperoleh hasil re-akreditasi 
program studi Bimbingan & Konseling melalui keputusan 
Badan Akreditasi Nasional Pergruan Tinggi (BAN-PT) 
Depdiknas No. 003/BAN-PT/Ak-X/S1/V/2006 dengan 
peringkat “B”.

Pada tang gal  14  November  mendapat  i j in 
perpanjangan penyelenggaraan melalui Ditjen Dik� No. 
4012/D/T/2008.

Pada tanggal 18 Agustus 2011 diperoleh hasil 
reakreditasi program studi Bimbingan dan Konseling 
melalui keputusan BAN-PT No. 021/BAN-PT/AK-
XIV/S1/VIII/2011 dengan peringkat “B”.

Pada tanggal 20 Oktober 2016 diperoleh hasil 
reakreditasi Program Studi Bimbingan dan Konseling 
melalui keputusan BAN-PT nomor 2351/SK/BAN-
PT/Akred/S/X/2016 dengan peringkat “B” .

dan Bimbingan digan� dengan Program Studi  
Bimbingan Konseling. Pada tahun 1998 program studi ini 
mendapatkan pengakuan  status  DIAKUI  melalui  
keputusan  Dirjen  Dik�  Dekdibud  No. 153/ DIKTI/1998 
tanggal 25 Mei 1998. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 
2000 memperoleh status TERAKREDITASI peringkat B 
melalui keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan 
T i n g g i  ( B A N - P T )  D e p d i k n a s  N o .  0 1 9 / B A N -
PT/AK/IV/VIII/2000. Pada tanggal 23 September 2003 
mendapatkan ijin perpanjangan penyelengaraan 
program studi melalui surat Ditjen Dik� Depdiknas No : 
2632/D/T/2003. 

Riwayat Singkat

Cikal bakal Program Studi Bimbingan dan Konseling 
U n i v e r s i t a s  I n d r a p r a s t a  P G R I  b e r a s a l  d a r i 
Fakultas/Jurusan Ilmu Pendidikan Umum yang dibuka 
sejak tahun 1971. Jurusan Ilmu Pendidikan Umum 
kemudian berubah nama menjadi Jurusan Psikologi 
Pendidikan dan Bimbingan.

Melalui keputusan Mendikbud RI. No.0245/0/1985 
tanggal 29 Mei 1985 Jurusan Ilmu Pendidikan 
memperoleh pengakuan status Terda�ar. Selanjutnya 
melalui Keputusan Mendiknas RI No. 0331/O/1985 
tanggal 27 Juli -

Pada tanggal 21 April 1982 mendapat ijin operasional 
melalui keputusan Koper�s wilayah II No : 08/S Tahun 
1982

1985 nama jurusan Ilmu Pendidikan digan� dengan 

Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Tahun 1990 

Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan berubah 

status menjadi program studi dan bertahan sampai -

tahun 1995, kemudian saat pemberlakukan keputusan 

Mendikbud RI No. 0217/U/1995 tanggal 25 Juli 1995 

tentang Kurikulum yang Berlaku Nasional Program Studi 

Sarjana Pendidikan, penyelenggaraan Program Studi -

2004 - 2012

Ketua Program Studi
Drs. Heru Sriyono, M.M.

2012 - 2014 Drs. H. Achmad Suwandi, M.Pd. Kons.

Sekretaris Program Studi
Drs. H. Achmad Suwandi, M.Pd. Kons.

Sejarah Pimpinan Program Studi 

Sri Utami, M.Pd.

2004 - 2012

2012 - 2017
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programstudi

pendidikan ekonomi

Riwayat Singkat

2004 - 2012

Ketua Program Studi
Sumardi, S.E., M.M.

2012 - 2020 Akhmad Sefudin, S.E., M.M.

Sekretaris Program Studi
Akhmad Sefudin, S.E., M.M.

Sejarah Pimpinan Program Studi 

Dini Amalia, M.Pd.

2004 - 2012

2012 - 2016

Zainal Abidin, M.Pd.
Ketua Program Studi Pend. Ekonomi

Deta Muliyani, M.Pd.
Sekretaris Program Studi Pend. Ekonomi

Program Studi Pendidikan Ekonomi mendapat 

pengakuan status DIAKUI pada tanggal 5 November 1998 

melalui Keputusan Dirjen Dik� Depdikbud  No. 

409/DIKTI/Kep/1998.

Memenuhi arahan pemerintah, mulai tahun 1995 

nama Program Studi ini diubah menjadi Program Studi 

Pendidikan Ekonomi

 Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas 

Indraprasta  PGRI telah dimulai sejak tahun 1983, yang 

pada awalnya dibuka Jurusan Pendidikan Dunia Usaha 

oleh SKIP PGRIJakarta yang bertempat di SMT 

Penerbangan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam 

perkembangan selanjutnya, sebagai persyaratan untuk 

mendapatkan status TERDAFTAR Jurusan Pendidikan 

Dunia Usaha dijadikan sebagai salah satu program studi 

dari Jurusan Pendidikan Ilmu Sosial. Akhirnya melalui 

surat Keputusan Mendikbud RI No. 0534/O/1990 tanggal 

18 Agustus 1990 Program Studi Pendidikan Dunia Usaha 

mendapat pengakuan status TERDAFTAR.

Kemudian, per tanggal 31 Agustus 2000 program studi 

ini mendapat status TERAKREDITASI dengan peringkat B 

melalui keputusan BAN-PT No. 021/BAN-PT/Ak-

IV/VIII/2000.

Pada tanggal 15 Juni 2006 memperoleh hasil re-

akreditasi melalui keputusan BAN-PT Depdiknas No. 

005/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2006 dengan peringkat “A”.

Pada tanggal 14 November 2008 mendapat ijin 

perpanjangan penyelenggaraan melalui Ditjen Dik� no. 

4015/D/T/2008.

Tahun 2017 kembali melakukan reakreditasi dan 

memperoleh peringkat “B” dengan keputusan BAN-PT 

nomor 1107/SL/BAN-PT/Akred/S/IV/2017.

Pada tanggal 20 Februari 2004 mendapat ijin 

perpanjangan penyelengaraan program studi melalui 

surat Dirjen Dik� Depdiknas No : 975/T/2004

Zainal Abidin, M.Pd.2016 - 2020
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Dengan dibukanya jurusan Pendidikan Sejarah Oleh 

STKIP PGRI Ciputat pada tahun 1983 merupakan cikal 

bakal Program Studi Pendidikan Sejarah. Pada tahun 

1986, Penyelenggarakan jurusan ini bergabung dengan 

STIKP PGRI Jakarta yang bertempat di SMT Penerbangan, 

Kebayoran baru, Jakarta. Pada tanggal 18 Agustus 1990, 

melalui keputusan Mendikbud RI No.0543/O/1990 

Program Studi Pendidikan Sejarah mendapatkan 

pengakuan status TERDAFTAR. Kemudian Program Studi 

Pendidikan Sejarah  Mendapat  Pengakuan  status 

DIAKUI pada tanggal 18 Desember 1998 melalui 

K e p u t u s a n  D i r j e n  D i k �  D e p d i k b u d  N o . 

452/DIKTI/KEP/1998.

Pada tanggal 16 April 2004 melalui BAN-PT no 

12/BAN-PT/AK-VII/S1/IV/2004 dengan peringkat “B”.

Pada tanggal 31 Agustus 2000 memperoleh status 

TERAKREDITASI “C” melalui BANT-PT No. 021/BAN-

PT/AK-IV/VIII/2000 Pada tanggal 23 September 2003 

mendapat ijin perpanjangan penyelengaran Program 

Studi melalui surat Dirjen Dik� Depdiknas No: 

2631/D/T/2003.

programstudi

pendidikan sejarah

Riwayat Singkat

2004 - 2012

Ketua Program Studi
Drs. Heru Sriyono, M.M.

2012 - 2014 Drs. H. Achmad Suwandi, M.Pd. Kons.

Sekretaris Program Studi
Ar

Sejarah Pimpinan Program Studi 

Rani Noviyan�, M.Pd.

2004 - 2012

2012 - 2017

Arief Hidayat, M.Pd.
Ketua Program Studi Pend. Sejarah

Khairul Tri Anjani, M.Pd.
Sekretaris Program Studi Pend. Sejarah

Pada tanggal 14 November 2008 mendapat ijin 

perpanjangan penyelenggaraan melalui surat keputusan 

Ditjen Dik� no. 4016/D/T/2008. Selanjutnya pada tanggal 

23 Mei 2009 re-akreditasi program studi melalui surat 

BAN PT No. 010/BAN-PT/AK-XII/V/2009 dengan 

peringkat “B”.
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FBS fakultas bahasa dan seni

Dr. Supeno, M.Hum.
Dekan FBS Unindra

Dr. Bambang Sumadyo, M.Pd.
Wakil Dekan FBS Unindra

Sejarah Pimpinan FBS

Dendi Pratama, S.Sn., M.M.

 Drs.  Supeno, M.hum.

Dekan : 

Benyamin Abubakar, S.S, M.Pd.

Wadek I (Bid. Akademik) :

Wadek II (Bid. Kemahasiswaan) : 

Desember 2007
> Mei 2010

Drs.  Supeno, M.hum.

Wadek I (Bid. Akademik) : 

Wadek II (Bid. Kemahasiswaan) : 

Dendi Pratama, S.Sn., M.M.

Dekan : 

Drs.  A.A Mustofa

Mei 2010
> Agustus 2014

Dekan : 

Dr. Supeno, M.Hum.

Wakil Dekan: 

Dr. Dendi Pratama, S.Sn., M.M., M.Ds.

Agustus 2014
> September 2020
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programstudi

Ira Miranti, S.S., M.Hum.
Ketua Program Studi Pend. Bahasa Inggris

M. Sulhan, M.Pd.
Sekretaris Program Studi Pend. Bahasa Inggris

pendidikan bahasa inggris

2004 - 2014

Ketua Program Studi
Dr. Supeno, M.Hum.

Sekretaris Program Studi
Drs. A. A. Mustofa

Sejarah Pimpinan Program Studi 

Ira Miran�, M.Hum.

2004 - 2012

2012 - 2014

Riwayat Singkat
Sejalan dengan perkembangan lembaga secara 

keseluruhan, pada tahun 1985 penyelenggaraan 
perkuliahan dipindahkan dan disentralisasi di SMT 
Penerbangan, kebayoran baru, Jakarta Selatan. Pada 
tahun tersebut, nama IKIP PGRI Jaya telah diubah 
menjadi STKIP PGRI Jakarta. Perubahan nama IKIP PGRI 
Jaya menjadi STIKP PGRI Jakarta dilakukan pada tahun 
1982 dan sejak tanggal 6 September 2004 telah berubah 
nama menjadi Universitas Indraprasta PGRI. Program 
Studi Pendidikan Bahasa Inggris merupakan salah satu 
Program Studi di Universitas Indraprasta PGRI di bawah 
koordinasi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan 
Sosial. Pada tahun 1990, Program Studi Pendidikan 
Bahasa Inggris mendapat status Terda�ar dari 
Pemerintah berdasarkan Keputusan Mendikbud 
No.0543/O/1990 tanggal 18 Agustus 1990, selanjutnya 
melalui SK Dirjen Dik� no.452 mendapat peningkatan 
status Diakui, dan bulan Agustus 2000 mendapat 
Akreditasi Nasional dengan sebutan “B” (Baik) dengan SK 
Badan  Akred i tas i  Nas iona l  Perguruan  T ing g i 
No.021/BAN-PT.Ak.VIII/2000. Dalam kurun waktu yang 
cukup lama, tentunya Pendidikan Bahasa Inggris telah 
banyak berbuat untuk ikut serta membangun bangsa dan 
negara melalui pendidikan sesuai dengan cita-cita luhur 
para pendiri bangsa ini. Pada tanggal 23 September 2003 
-

Pada tanggal 14 November 2008 memperoleh ijin 
perpanjangan penyelenggaraan melalui surat Ditjen Dik� 
Depdiknas No. 4013/D/T/2008.

Pada ranggal 29 Juni 2006 diperoleh hasil re-akreditasi 
melalui keputusan BAN-PT Depdiknas No. 007/ BAN-
PT/Ak-X/S1/VI/2006 dengan peringkat “A”.

mendapatkan ijin perpanjangan penyelengaraan 
program studi melalui surat Dirjen Dik� Depdiknas No : 
2634/D/T2003

Pada tahun 2016 mendapat hasil reakreditasi dengan 
peringkat “B” melalui keputusan BAN-PT nomor. 
2843/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016.
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programstudi

Yulia Agustin, M.Pd.
Ketua Program Studi Pend. Bahasa Indonesia

Eko Yulianto, M.Pd.
Sekretaris Program Studi Pend. Bahasa Indonesia

pendidikan bahasa indonesia

2004 - 2010

Ketua Program Studi
Benyamin Abubakar, S.S., M.Pd.

Sekretaris Program Studi
Dr. Bambang Sumadyo, M.Pd. 

Sejarah Pimpinan Program Studi 

Aswinarko, M.Pd.

2004 - 2010

2010 - 2014

Riwayat Singkat

Program Studi Pendidikan Bahasa & Sastra Universitas 
Indraprasta PGRI berawal dari jurusan Pendidikan Bahasa 
& Sastra Indonesia yang dibuka pada tahun akademik 
1986/1987. Jurusan ini berubah status menjadi program 
studi dalam rangka penataan organisasi sesuai  PP 30 
tahun 1996.

Pada tahun 1991, Program Studi Pendidikan Bahasa & 
Sastra Indonesia mendapat Pengakuan Status 
TERDAFTAR dengan keputusan  Mendikbud No 
032/O/1991 Tanggal 15 Juni 1991. Kemudian pada 
tanggal 25 Mei 1998 melalui keputusan  Dirjen Dik� 
Depdikbud No153/DIKTI/Kep/1998 Program Studi 
Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia mendapat status 
DIAKUI. Selanjutnya mulai tanggal 10 Agustus 2000 
mendapat status TERAKREDITASI dengan peringkat B 
melalui Keputusan BAN-PT  No. 019/BAN-PT/AK-
IV/VIII/2000. Pada tanggal 23 September 2003 mendapat 
perpanjangan penyelengaraan program studi melalui 
surat Dirjen Dik� Depdiknas No : 2633/D/T/2003

Tahun 2016 memperoleh peringkat “B” dalam 
r e a k r i d i t a s i  B A N - P T  n o m o r  0 4 5 0 / S K / B A N -
PT/Akred/S/V/2016. dan Tahun 2017 bergan� nama 
menjadi Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. 

Pada tanggal 14 November 2008 memperoleh ijin 
perpanjangan penyelenggaraan melalui surat Ditjen Dik� 
Depdiknas No. 4014/D/T/2008.

Pada tanggal 18 Mei 2006 diperoleh re-akreditasi 
melalui keputusan BAN-PT Depdiknas No. 003/BAN-
PT/Ak-X/S1/V/2006 dengan peringkat “A”.

2010 - 2020 Dr. Bambang Sumadyo, M.Pd. 

Yulia Agus�n, M.Pd.2014 - 2020
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programstudi

Desain Komunikasi Visual

2004 - 2014

Ketua Program Studi
Dendi Pratama, S.Sn., M.M., M.Pd.

Sekretaris Program Studi
San� Sidhartani, S.T., M.Ds.

Sejarah Pimpinan Program Studi 

Ahmad Faiz Muntazori, M.Sn.

2007 - 2014

2014 - 2015

Riwayat Singkat

Santi Sidhartani, S.T., M.Ds.
Ketua Program Studi Desain Komunikais Visual

Febrianto Saptodewo, S.Sn., M.Ds.
Sekretaris Program Studi Desain Komunikais Visual

Pada tanggal 29 Juni 2013. Memperoleh status 

akreditasi dengan nilai “B” melalui surat nomor : 

151/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/VI/2013.

Pada tanggal 19 Desember 2006 mendapat ijin 

perpanjangan penyelenggaraan melalui surat Ditjen Dik� 

Depdiknas dengan No. 4800/D/T/2006. Kemudian pada 

tanggal 26 November 2007 memperoleh Status 

Akreditasi dengan peringkat “C” melalui surat no. 

028/BAN-PT/Ak-X/XI/2007.

Pada tanggal 7 Februari 2011 mendapat ijin 

perpanjangan penyelenggaraan melalui surat no. 

5425/D/T/K-III/2011.

Program studi Desain Komunikasi Visual mendapat 

ijin penyelenggaraan pada tanggal 6 September 2004 

melalui surat keputusan Mendiknas RI No. 142/D/0/2004 

sejalan dengan terbentuknya Universitas Indraprasta 

PGRI

Pada Tahun 2018, Program Studi Desain Komunikasi 

Visual mendapatkan Akreditasi dengan peringkat “A”. 

m e l a l u i  s u r a t  B A N - P T  N o .  6 0 3 / S K / B A N -

PT/Akred/S/II/2018 .

Azhari Amri, S.Sn., M.Ds.

M.S. Andrijanto, S.Sn., M.Ds.

2015 - 2017

2017 - 2020
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FMIPA fakultas matematika dan
ilmu pengetahuan alam

Tatan Zenal M., M.Pd.
Dekan FMIPA Unindra

Endang Suhendar, M.Pd.
Wakil Dekan FMIPA Unindra

Dekan  FTMIPA : 

Drs. Dudung Ahludin, M.Pd.

Wadek II (Bid. Kemahasiswaan) : 

Drs. Ismu Prihanto, M.Kom.

Drs.H. Supardi U.S.

Wadek I (Bid. Akademik) : 

Desember 2007
> September 2014

Dekan FTMIPA  :

Wakil Dekan :

 Endang Suhendar,M.T.

Prof.D r.H. Supardi Uki S.

September 2014> Februari 2018

Drs.H. Supardi U.S.

Wadek I (Bid. Akademik) : 

Dendi Pratama, S.Sn., M.M.

Dekan  FTMIPA: 

Drs. Dudung Ahludin

Wadek II (Bid. Kemahasiswaan) : 

Februari 2006
> Desember 2007

Maret 2018 > Sekarang

Dekan FMIPA  :

Tatan Zaenal M., M.Pd.

Wakil Dekan :

 Endang Suhendar, M.T.

Pengembangan FTMIPA menjadi FMIPA dan FTIK

Sejarah Pimpinan FMIPA
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programstudi

pendidikan matematika

Huri Suhendri, M.Pd.
Ketua Program Studi Pend. Matematika

Nurhayati, M.Pd.
Sekretaris Program Studi Pend. Matematika

2004 - 2012

Ketua Program Studi
Drs. Dudung Ahludin, M.Pd.

Sekretaris Program Studi
Budi Mulyono, S.Pd.

Sejarah Pimpinan Program Studi 

Huri Suhendri, M.Pd.

2004 - 2010

2010 - 2018

Pada tahun 1985, Program Studi (Jurusan) Pendidikan 
Matema�ka mendapatkan pengakuan status TERDAFTAR 
melalui keputusan Mendikbud RI No. 0245/O/1985 
tanggal 29 Mei 1985.

Cikal Bakal Program Studi Pendidikan Matema�ka  
Universitas Indraprasta telah dimulai sejak tahun 1974 
dengan nama Jurusan Pendidikan Matema�ka dan IPA. 
Diselenggarakan oleh IKIP PGRI Jaya, dengan tempat 
perkuliahan di gedung SMAN 28 Pasar Minggu, Jakarta 
Selatan.

Sejalan dengan perkembangan lembaga secara 
keseluruhan, pada tahun 1985 penyelenggaraan 
perkuliahan dipindahkan dan disentralisasi di SMT 
Penerbangan, Kebayoran baru, Jakarta Selatan. Pada 
tanggal 21-4-1982 nama IKIP PGRI Jaya diubah menjadi 
STKIP PGRI sekaligus dengan pemberian ijin operasional 
untuk jurusan Pendidikan Matema�ka dan IPA  pada 
tanggal 6 September 2004 STKIP PGRI -Jakarta berubah 
status kelembagaan menjadi Universitas Indraprasta 
PGRI.

Pada tahun 1998 Program Studi Pendidikan 
Matema�ka mendapat pengakuan Status DIAKUI melalui 
-

Riwayat Singkat

Pada tahun 2017 mendpatkan hasil Reakreditasi 
Per ingkat  “B” melalui  keputusan BAN-PT No. 
2174/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2017.

Keputusan Dirjen Dik� Depdikbud No. 153/DIKTI/ 
Kep/1998 tanggal 25 Mei 1998. Mulai tanggal 31 Agustus 
2000 memperoleh status TERAKREDITASI dengan 
peringkat B melalui keputusan BAN-PT No. 021/BAN-
PT/AK-IV/VIII/2000. Pada tanggal 23 September 2003 
mendapat perpanjangan ijin penyelengaraan program 
studi melalui surat Dirjen Dik� Depdiknas No: 2630/D/T 
2003

Pada tanggal 14 November 2008 program studi 
mendapat ijin perpanjangan penyelenggaraan melalui 
surat Ditjen Dik� Depdiknas No. 4011/D/T/2008.

 Kemudian pada tanggal 18 Mei 2006 memperoleh 
status TERAKREDITASI dengan PERINGKAT “A” melalui 
keputusan BAN-PT  No. 003/BAN-PT/Ak-X/S1/V/2006. 

2012 - 2018 Tatan Zenal M., M.Pd.
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programstudi

pendidikan biologi

Mashudi Alamsyah, M.Pd.
Ketua Program Studi Pend. Biologi

Shafa Noer, M.Si.
Sekretaris Program Studi Pend. Biologi

2004 - 2020

Ketua Program Studi
Dra. Yulis�ana, M.Pd.

Sekretaris Program Studi
Ne�y Damak, M.Si.

Sejarah Pimpinan Program Studi 

Mashudi Alamsyah, M.Pd.

2006 - 2018

2018 - 2020

Riwayat Singkat
Program studi Biologi mendapat ijin penyelenggaraan 

pada tanggal 6 September 2004 melalui surat keputusan 

Mendiknas RI No. 142/D/0/2004 sejalan dengan 

terbentuknya Universitas Indraprasta PGRI.

Pada tanggal 19 Desember 2006 mendapat ijin 

perpanjangan penyelenggaraan melalui surat Ditjen Dik� 

Depdiknas dengan No. 4798/D/T/2006. Kemudian pada 

tanggal 14 September 2007 memperoleh Status 

Akreditasi dengan peringkat “B” melalui surat no. 

022/BAN-PT/Ak-X/IX/2007.

Pada tanggal 7 Februari 2011 mendapat ijin 

perpanjangan penyelenggaraan melalui  surat 

nomor.5427/D/T/K-III/2011.

Tahun 2018, Program Studi Pendidikan Biologi 

mendapatkan peringkat "B" dalam Re-Akreditasi melalui 

k e p u t u s a n  B A N - P T  N o m o r  1 1 1 1 / S K / B A N -

PT/Akred/S/IV/2018
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programstudi

pendidikan sika

2004 - 2019

Ketua Program Studi
Drs. Sudriman, M.M., M.Pd.

Sekretaris Program Studi
Drs. Mardjoko, M.Pd.

Sejarah Pimpinan Program Studi 

Dasmo, M.Pd.

2005 - 2015

2015 - 2019

Riwayat Singkat

Dasmo, M.Pd.
Ketua Program Studi Pend. Fisika

Yoga Budi Bhakti, M.Pd.
Sekretaris Program Studi Pend. Fisika

Program studi Fisika mendapat ijin penyelenggaraan 

pada tanggal 6 September 2004 melalui surat keputusan 

Mendiknas RI No. 142/D/0/2004 sejalan dengan 

terbentuknya Universitas Indraprasta PGRI.

Pada tanggal 11 September 2009 melalui surat Badan 

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 027/BAN-

PT/AK-XII/S1/IX/2009 memperoleh status Akreditasi 

dengan peringkat “B”.

Pada tanggal 19 Desember 2006 mendapat ijin 

perpanjangan penyelenggaraan melalui surat Ditjen Dik� 

Depdiknas dengan No. 4797/D/T/2006. Kemudian pada 

tanggal 25 Agustus 2007 memperoleh Status Akreditasi 

dengan peringkat “C” melalui surat no. 019/BAN-PT/Ak-

X/S1/VIII/2007.

Pada tanggal 7 Februari 2011 mendapat ijin 

perpanjangan penyelenggaraan melalui surat No. 

5424/D/T/K-III/2011.

Tahun 2019 Program Studi Pendidikan Fisika berhasil 

mendapat peringkat “A” dalam Re-Akreditasi melalui 

K e p u t u s a n  B A N - P T  N o .  1 3 3 7 / S K / B A N -

PT/Akred/S/V/2019.

Pada Tahun 2014 mendapatkan peringkat “B” dalam 

Re-akreditasi melalui keputusan BAN-PT nomor 

350/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014.
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FTIK fakultas teknik dan
ilmu komputer

Ir. H. Soepardi Haris, M.T.
Dekan FTIK Unindra

Atie Ernawati, M.T.
Wakil Dekan FTIK Unindra

Dekan  FTMIPA : 

Drs.H. Supardi U.S.

Wadek I (Bid. Akademik) : 

Wadek II (Bid. Kemahasiswaan) : 

Drs. Dudung Ahludin, M.Pd.

Drs. Ismu Prihanto, M.Kom.

Desember 2007
> September 2014

Dekan FTMIPA  :

Wakil Dekan :

Prof.D r.H. Supardi Uki S.

 Endang Suhendar,M.T.

September 2014> Februari 2018

Dendi Pratama, S.Sn., M.M.

Drs. Dudung Ahludin

Wadek II (Bid. Kemahasiswaan) : 

Drs.H. Supardi U.S.

Dekan  FTMIPA: 

Wadek I (Bid. Akademik) : 

Februari 2006
> Desember 2007

Maret 2018 > Mei 2019
Pengembangan FTMIPA menjadi FMIPA dan FTIK

Sejarah Pimpinan FTIK

Dekan FTIK  :

Ir.H. Soepardi Haris, M.T.

Wakil Dekan :

 Adhi Susano, M.Kom.
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programstudi

arsitektur

Asri Budiarto, S.T., M.Ars.
Ketua Program Studi Arsitektur

Karya Widyawati, M.T.
Sekretaris Program Studi Arsitektur

Riwayat Singkat

2004 - 2018

Ketua Program Studi
Ir. H. Soepardi Haris, M.T.

Sekretaris Program Studi
Dendi Pratama, S.Sn., M.M., M.Ds.

Sejarah Pimpinan Program Studi 

A�e Ernawa�, M.T.

2005 - 2006

2006 - 2018

Program studi Arsitektur mendapat i j in 

penyelenggaraan pada tanggal 6 September 2004 

melalui surat keputusan Mendiknas RI No. 

142/D/0/2004 sejalan dengan terbentuknya 

Universitas Indraprasta PGRI. Pada tanggal 19 

Desember 2006 mendapat ijin perpanjangan 

penyelenggaraan melalui surat Ditjen Dik� 

Depdiknas dengan No. 4795/D/T/2006. Kemudian 

pada tanggal 14 Desember 2007 memperoleh 

Status Akreditasi dengan peringkat “C” melalui 

surat no. 030/BAN-PT/Ak-X/S1/XII/2007. Pada 

tangga 7 Februari 2011 mendapat ijin perpanjangan 

penyelenggaraan melalui surat no. 5422/D/T/K-

III/2011.

Program studi Arsitektur mendapat peringkat 

“B” Pada Re-Akreditasi tahun 2018 oleh BAN-PT 

melalui surat keputusan No. 934/SK/BAN-

PT/Akred/S/IV/2018

2018 - 2019 A�e Ernawa�, M.T.
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programstudi

teknik industri

Riwayat Singkat

2004 - 2014

Ketua Program Studi
Endang Suhendar, M.T.

Sekretaris Program Studi
Elfitria Wiratmani, M.T.

Sejarah Pimpinan Program Studi 

Muhammad Irvan, M.T.

2005 - 2014

2014 - 2015

Eltria Wiratmani, M.T.
Ketua Program Studi Teknik Industri

Ridwan Usman, M.T.
Sekretaris Program Studi Teknik Industri

Pada tanggal 7 Februari 2011 mendapat ijin 

perpanjangan penyelenggaraan melalui surat 

no.5423/D/T/K-III/2011.

Pada tanggal 19 Desember 2006 mendapat ijin 

perpanjangan penyelenggaraan melalui surat Ditjen 

Dik� Depdiknas dengan No. 4796/D/T/2006. 

Kemudian pada tang gal  12  Januar i  2008 

memperoleh Status Akreditasi dengan peringkat 

“C” melalui surat no. 032/BAN-PT/Ak-X/S1/I/2008.

Program studi Teknik Industri mendapat ijin 

penyelenggaraan pada tanggal 6 September 2004 

m e l a l u i  s u r a t  ke p u t u s a n  M e n d i k n a s  R I 

No.142/D/0/2004 sejalan dengan terbentuknya 

Universitas Indraprasta PGRI..

Pada tanggal 20 Oktober 2016 memperoleh 

status akreditasi peringkat “B” melalui surat 

keputusan  BAN-PT  nomor  2463/SK/BAN-

PT/Akred/S/X/2016.
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programstudi

informatika

Riwayat Singkat

2004 - 2012

Ketua Program Studi
Drs. Ismu Prihanto, M.Kom.

Sekretaris Program Studi
Adhi Susano, M.Kom.

Sejarah Pimpinan Program Studi 

Mei Lestari, M.Kom.

2006 - 2012

2012 - 20182012 - 2018 Adhi Susano, M.Kom

Mei Lestari, M.Kom.
Ketua Program Studi Informatika

Ni Wayan Parwati, M.Kom.
Sekretaris Program Studi Informatika

Program studi Teknik Informa�ka  mendapat ijin 

penyelenggaraan pada tanggal 6 September 2004 

melalui surat keputusan Mendiknas RI No.142/D/0/2004 

sejalan dengan terbentuknya Universitas Indraprasta 

PGRI.

Pada tanggal 19 Desember 2006 mendapat ijin 

perpanjangan penyelenggaraan melalui surat Ditjen Dik� 

Depdiknas dengan No. 4799/D/T/2006. Kemudian pada 

tanggal 25 Agustus 2007 memperoleh Status Akreditasi 

dengan peringkat “C” melalui surat no. 019/BAN-PT/Ak-

X/S1/VIII/2007.

Pada tanggal 19 Juni 2009 melalui surat Badan 

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 015/BAN-

PT/AK-XII/S1/VI/2009 memperoleh status Akreditasi 

dengan peringkat “B”. Pada tanggal 7 Februari mendapat 

ijin perpanjangan penyelenggaraan melalui surat no. 

5426/D/T/K-III/2011.

 

Program Studi Informa�ka mendapat Re-Akreditasi 

Peringkat "B" pada tahun 2020 melalui Surat Keputusan 

BAN-PT No. 1175/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2020.

Pada tanggal 15 Desember 2014 melalui keputusan 

BAN-PT nomor 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 

memperoleh hasil re-akreditasi peringkat “B” yang 

berlaku hingga 14 Desember 2019.

Pada tahun 2017, program studi Teknik Informa�ka 

bergan� nama menjadi Program Studi Informa�ka.
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FP fakultas pascasarjana

Dr. Mamik Suendarti
Dekan Fakultas Pascasarjana Unindra

Dr. Hasbullah
Wakil Dekan Fakultas Pascasarjana Unindra

Sejarah Pimpinan Fakultas Pascasarjana

 Heny Hayat, S.E. , M.Si.

Dr. H. Suparman Ibrahim A., M.Sc.

Direktur: 

Wakil Direktur 1 :

H. Taufik, S.Pd., M.Hum.

Wakil Direktur 2 :

September 2009
> September 2014

Dekan : 

 Dr. Mamik Suendar�

Wakil Dekan :

Dr. H. Suparman Ibrahim A., M.Sc.

September 2014
> Mei 2019
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programstudi

Dr. Soeparlan Kasyadi
Ketua Program Studi Pendidikan IPS (S2)

Arief Hidayat, M.Pd.
Sekretaris Program Studi Pendidikan IPS (S2)

Magister Pendidikan

Ilmu Pengetahuan Sosial

2007 - 2014
2014 - 2020  

Ketua Program Studi
Dr. Sudi Lestari
Dr. Soeharto

Sekretaris Program Studi
Taufik, S.Pd., M.Hum.

Sejarah Pimpinan Program Studi 

2007 - 2014

Riwayat Singkat

Pada tanggal 18 Maret 2010 memperoleh ijin 

perpanjangan penyelenggaraan melalui surat 

Ditjen Dik� dengan No. 1603/D/T/K/III/2010.

Sejalan dengan perkembangan dan tuntutan 

masyarakat serta tuntutan PP No. 19 tahun 

2005 Pasal 21, pada tanggal 28 September 2007 

Universitas Indraprasta mendapat kepercayaan 

Pemerintah melalui Dik� dengan diberinya Ijin 

mendirikan Program Pascasarjana Program 

Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan 

Sosial dengan no 2902/D/T/2007.

Saat ini Program Studi Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial berstatus Terakreditasi 

BAN-PT dengan Peringkat “B” melalu surat 

keputusan BAN-PT Nomor 4665/SK/BAN-

PT/Akred/M/XII/2017.
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programstudi

Dr. Virgana
Ketua Program Studi Pendidikan MIPA (S2)

Dr. Andri Suryana
Sekretaris Program Studi Pendidikan MIPA (S2)

Magister Pendidikan

Matematika dan IPA

2007 - 2014

Ketua Program Studi
Dr.H. Suparman Ibrahim A., M.Sc.

Sekretaris Program Studi
Tatan Zenal M., M.Pd.

Sejarah Pimpinan Program Studi 

2007 - 2014

Sejalan dengan perkembangan dan tuntutan 

masyarakat serta tuntutan PP No. 19 tahun 

2005 Pasal 21, pada tanggal 28 September 2007 

Universitas Indraprasta mendapat kepercayaan 

Pemerintah melalui Dik� dengan diberinya Ijin 

mendirikan Program Pascasarjana Program 

Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan 

Sosial dengan no 2902/D/T/2007.

Pada tanggal 18 Maret 2010 memperoleh ijin 

perpanjangan penyelenggaraan melalui surat 

Ditjen Dik� dengan No. 1603/D/T/K/III/2010

Riwayat Singkat

S a at  i n i  P ro g ra m  S t u d i  Pe n d i d i ka n 

Matema�ka dan IPA berstatus Terakreditasi 

BAN-PT dengan Peringkat “B” melalu surat 

keputusan BAN-PT Nomor 5201/SK/BAN-

PT/Akred/M/XII/2017

2014 - 2018

2018 - 2019

Dr. Sudi Lestari

Dr. Mamik Suendar�

Dr. Mamik Suendar�2014 - 2018



68

programstudi
Magister Pendidikan

Bahasa Indonesia

2007 - 2014

Ketua Program Studi
Prof. Dr. Basoeki Soehardi

Sejarah Pimpinan Program Studi 

Riwayat Singkat

Saat ini Program Studi Pendidikan Bahasa 

Indonesia berstatus Terakreditasi BAN-PT 

dengan Peringkat “B” melalu surat keputusan 

B A N - P T  N o m o r  3 2 1 5 / S K / B A N -

PT/Akred/M/IX/2017

Prof.Dr. Zaenal Arin
Ketua Program Studi Pend. B.Indonesia (S2)

Dr. Bambang Sumadyo
Sekretaris Program Studi Pend. B.Indonesia (S2)

Sejalan dengan perkembangan dan tuntutan 

masyarakat serta tuntutan PP No. 19 tahun 

2005 Pasal 21, pada tanggal 28 September 2007 

Universitas Indraprasta mendapat kepercayaan 
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KurikulumA

1. Bimbingan dan Konseling
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2. Pendidikan Ekonomi
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3. Pendidikan Sejarah
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4. Pendidikan Bahasa Inggris
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5. Pendidikan Bahasa Indonesia
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6. Desain Komunikasi Visual
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7. Pendidikan Matematika
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8. Pendidikan Biologi
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9. Pendidikan Fisika



81

11. Arsitektur
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10. Teknik Industri
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12. Informatika
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13. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (S2)
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14. Pendidikan Matematika dan IPA (S2)
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15. Pendidikan Bahasa Indonesia (S2)
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16. Pendidikan Bahasa Inggris (S2)
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