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Menimbang

: a. Bahwa untuk mencapai percepatan Visi dan Misi Institusi dan sekaligus

Mengingat

:

meningkatkan efektivitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STMIK
Bina Bangsa Kendari, diperlukan adanya suatu pedoman sebagai sumber
acuan pelaksanaannya.
b. Bahwa sehubungan dengan butir (a) di atas, perlu diterbitkan Pedoman
Akademik yang memberikan arah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
di STMIK Bina Bangsa Kendari.
a. Undang-UndangRepublik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang
Pendidikan Tinggi;
c. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor : 232/U/2000 tentang
Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil
Belajar Mahasiswa;
d. Pemendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan
Tinggi;
e. Statuta STMIK Bina Bangsa Kendari.

MEMUTUSKAN
Menetapkan

: a. Pedoman Akademik STMIK Bina Bangsa Kendari tahun Akademik
b.

c.
d.

2019/2020 sebagai acuan seluruh unit pelaksana akademik di STMIK Bina
Bangsa Kendari.
Pedoman Akademik STMIK Bina Bangsa Kendari Tahun Akademik 2019/2020
diperuntukkan bagi mahasiswa angkatan 2019, sedangkan bagi mahasiswa
angkatan sebelumnya mengacu pada Pedoman Akademik STMIK Bina
Bangsa Kendari sesuai dengan tahun akademik ketika yang bersangkutan
masuk/terdaftar di STMIK Bina Bangsa Kendari.
Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Akademik ini diatur di
Pedoman Akademik di program studi.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan
perbaikan seperlunya apabila ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 13 September 2019

Ilin Sukma,ST.,M.Kom
NIDN : 0906087501

KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT atas Rahmat dan hidayahnya, sehingga penyusunan
Buku Pedoman Akademik STMIK Bina Bangsa Kendari Tahun Akademik 2019/2020
dapat diselesaikan tepat waktu walaupun masi banyak kekurangan didalamnya.
Buku pedoman ini disusun untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam
penyelenggaraan proses belajar mengajar di STMIK Bina Bangsa Kendari, dengan
adanya pedoman akademik ini diharapkan kinerja berbagai elemen kampus lebih
baik. Pedoman akademik merupakan suatu hal yang penting untuk suatu
peningkatan mutu pendidikan. Selain itu juga merupakan salah satu perangkat
akademik bagi mahasiswa dan civitas akademika dalam rangka memberikan suatu
pedoman bersama untuk kelancara pelaksanaan kegiatan akademik dan
kemahasiswaan di STMIK Bina Bangsa Kendari.
Proses belajar mengajar merupakan aktivitas paling dominan dilingkungan lembaga
pendidikan pada umumnya dan perguruan tinggi pada khususnya termasuk
dilingkungan STMIK Bina Bangsa Kendari dimana proses belajar mengajar
diarahkan untuk memenuhi prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam paradikma
tersebut meliputi lima prinsip yaitu aspek efektivitas, efisien dan produktifitas yang
melekat dalam seluruh kegiatan yang mendukung proses belajar mengajar.
Menyadari bahwa keberhasilan proses belajar mengajar terkait dengan aspek, maka
diperlukan suatu acuan yang terstandar diberbagai aspek tersebut. Buku pedoman
ini dipakai oleh seluruh rangkaian aktivitas proses belajar mengajar, termasuk
evaluasi keberhasilan studi, Kuliah Kerja Profesi (KKP), Tugas Akhir, Administrasi
Perkuliahan (registrasi, KRS, KHS, Transkrip) dan Kurikulum.
Buku pedoman ini disusun dengan melibatkan seluruh unsur yang terkait dengan
pelaksanaan proses belajar mengajar, oleh karena itu dengan telah ditetapkannya
pedoman ini diharapkan semua pihak yang terkait (dosen, mahasiswa dan
karyawan) mempunyai kemitmen untuk melaksanakan aturan-aturan yang terdapat
didalam buku pedoman ini. Dengan pedoman ini diharapkan proses belajar
mengajar lebih baik lagi, atmosfir akademik lebih kondusif sehingga hasil
pembelajaran lebih optimal.
Ucapan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya disampaikan kepada
semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku pedoman ini, dengan harapan
buku pedoman ini dapat diimplementasikan kepada seluruh elemen dilingkungan
kampus STMIK Bina Bangsa Kendari.

BAB I
PENDAHULUAN
Buku pedoman akademik STMIK Bina Bangsa Kendari merupakan salah satu
dokumen yang menjadi pedoman bagi sivitas akademika dalam pelaksanaan Tri
Dharma perguruan tinggi dilingkungan STMIK Bina Bangsa Kendari yang meliputi
kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
serta kegiatan penunjang lainya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun
2012
tentang
pendidikan
dijelaskan
bahwa
pelaksanaan
organisasi
penyelenggaraan merupakan unit kerja perguruan tinggi yang secara bersama
melaksanakan kegiatan Tri Dharma dan fungsi manajemen Sumber daya.
1.1 Dasar Hukum
a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem
pendidikan nasional.
b. Peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang
penyelenggaraan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
c. Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 19 tahun 2015 tentang
standar pendidikan nasional
d. STATUTA STMIK Bina Bangsa Kendari tahun 2015

1.2 Sejarah Berdirinya STMIK Bina Bangsa Kendari
Sekolah tinggi manajemen informatika dan Komputer kendari atau disingkat STMIK
Bina Bangsa Kendari didirikan oleh Yayasan bina bangsa kendari dangan akte
notaries No.100 tertanggal 26 september 2002 dan berubah nama menjadi
Yayasan laode asis pada tahun 2011 dengan akte notaries No.33 tanggal 25
Maret 2011 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan Nomor :
AHU-2733.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 24 Mei 2011.
Pemberian ijian penyelenggaraan operasional program – program studi pada STMIK
Bina Bangsa Kendari berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 68/D/O/2002 tanggal 04 April 2002 dengan penyelenggaraan 2 (dua)
program studi yaitu Program Studi Sistem Informasi dan Program Studi Sistem
Komputer.

1.3 Visi STMIK Bina Bangsa Kendari
Visi STMIK Bina Bangsa Kendari adalah “Terwujudnya Sekolah Tinggi Yang
Unggul Dibidang Manajemen Informatika dan Ilmu Komputer berwawasan
Wirausaha, Berbudaya dan Mandiri ditingkat Nasional dan Internasional 2030”

Untuk memperjelas makna dari rumusan visi tersebut, maka dipaparkan tentang
pengertian dan kata kunci dari visi tersebut sebagai berikut :
a. Berwawasan Wirausaha, berarti Institusi STMIK Bina Bangsa Kendari
secara terencana memberikan pendidikan kewirausahaan sehingga menjadi
manusia berwatak dan unggul dalam memberikan kemampuan kepada
mahasiswanya untuk membersihkan sikap mental negative, meningkatkan
daya saing dan daya juang ditingkat regional dan nasional.
b. Berbudaya, berarti dalam pelaksanaan proses pembelajaran pada Institusi
STMIK Bina Bangsa Kendari berlandaskan nilai-nilai budaya luhur yang
sifatnya universal dengan memperhatikan nilai – nilai budaya lokal. Melalui
proses tersebut diharapkan SDM yang dihasilkan mampu menjunjung tinggi
nilai – nilai kejujuran dan kebenaran dalam melaksanakan setiap aktivitas
yang berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
c. Mandiri, yang berarti bahwa semua sumber daya manusia yang dihasilkan
oleh Institusi STMIK Bina Bangsa Kendari memiliki kepribadian yang
tangguh, percaya diri, dan berdaya saing tinggi sehingga mampu
mengembangkan diri sendiri secara mandiri. Untuk itu Institusi STMIK Bina
Bangsa Kendari sebagai lembaga pendidikan memiliki otonomi dalam
berbagai aspek, terutama dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi.
d. Manajemen Informatika, yang berarti bahwa penggunaan sumber daya yang
efektif untuk mencapai sasaran dalam menerapkan disiplin ilmu yang
dipelajari untuk transformasi fakta berlambang yaitu data maupun informasi
pada mesin berbasis komputasi yang mencakup sistem informasi, ilmu
computer, ilmu informasi, teknik computer dan aplikasi informasi dalam sistem
informasi manajemen.
e. Ilmu Komputer yang dimaksud disini adalah ilmu yang mempelajari baik
tentang komputasi, perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak
(software) yang mencakup beragam topic yang berkaitan dengan computer,
mulai dari analisis abstrak algoritma sampai subyek yang lebih konkret dan
lebih menekankan pada pemrograman computer dan rekayasa perangkat
lunak (software)
1.4 Misi STMIK Bina Bangsa Kendari
Untuk mencapai misi tersebut, STMIK Bina Bangsa Kendari menetapkan misi
sebagai berikut :
1. Menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul sesuai dengan bidang
ilmu yang dipelajarinya.
2. Menyiapkan lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan dan mengembangkan
ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui riset berkelanjutan.
3. Menyiapkan lulusan yang memiliki kualitas unggul yang dapat bersaing
didunia usaha dan industri serta pasar kerja.

1.5 Tujuan
Untuk yang ingin dicapai oleh STMIK Bina Bangsa Kendari yaitu :
1. Meningkatkan kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi, termasuk
pengembangan program unggulan dengan memamfaatkan potensi dan
peluang yang ada;
2. Meningkatkan penunjang organisasi dan manajemen perguruan tinggi;
3. Meningkatkan perluasan kerja sama dengan berbagai pihak;
4. Mengusulkan akreditasi Institusi dan program studi untuk mendukung
kebijakan kementrian pendidikan nasional;
5. Menetapkan mutu lulusan sesuai dengan tuntutan potensi SDA dan pasar
kerja;
6. Meningkatkan motivasi dan budaya kompetisi sivitas akademika dalam
bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
7. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menambah daya tamping;
8. Mengembangkan unit bisnis sekolah tinggi; dan
9. Mengembangkan program studi lanjut dengan memanfaatkan potensi dan
peluang yang ada;
1.6 Sasaran
Dalam rangka mencapi tujuan tersebut, perlu ditetapkan sasaran sebagai berikut;
a. Tercapainya lulusan yang mampu bersaing di tingkat regional, nasional
maupun internasional sesuai kebutuhan masyarakat penggung lulusan.
b. Terwujudnya kemampuan sivitas akademik yang mandiri, mampu mengkaji
dan meneliti, menganalisis permasalahan yang ada dimasyarakat sesuai
standar pendidikan nasional.
c. Terwujudnya kemampuan dosen yang mampu mengembangkan
penyelenggaraan pengajaran yang bertaraf nasional dan internasional
dengan mencapi kompetisi sesuai standar pendidikan nasional.
d. Tercapainya karya ilmiah dosen yang memenuhi standar jurnal ilmiah
terakreditasi, baik ditingkat nasional maupun internasional sebagai rujukan
bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
e. Terwujudnya pengembangan STMIK Bina Bangsa Kendari menjadi
Universitas dengan dukungan infrastruktur yang handal yang dapat
dikembangkan secara kontinyu dan berkesinambungan untuk melayani
semua kebutuhan pemangku kepentingan yang bergerak dinamis dari waktu
ke waktu.
f. Tercapainya kinerja Infrastruktur yang memenuhi kualifikasi dan standar yang
dibutuhkan untuk melayani kebutuhan administrasi dan manajemen,
kebutuhan
perkuliahan,
laboratorium
(penelitia)
dan
kebutuhan
pengembangan minat dan bakat bagi sivitas akademika dalam bidang olah
raga, seni dan budaya dan komputerisasi.

1.7 Strategi
Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan sebagai berikut :
a. Penguatan kualitas layanan pendidikan dan organisasi kemahasiswaan
b. Penguatan program studi dalam pemenuhan standar mutu pendidikan tinggi
c. Penguatan penelitan dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif
berbasis komputerisasi yang mengarah pada pembangunan daerah
kebutuhan masyarakat.
d. Penguatan SDM dosen dan tenaga kependidikan sesuai kompetisi.
e. Penguatan layanan administrasi akademik dan non akademik
f. Penguatan sarana dan prasarana perguruan tinggi
g. Penguatan kerjasama dan kemitraan.

BAB II
ADMINISTRASI AKADEMIK
2.1 Tujuan
Menciptakan mekanisme layanan administrasi akademik yang tertib,efisien dan
efektif sehingga terbina kesatuan pemahaman dan tindakan serta disiplin dikalangan
mahasiswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

2.2 Proses Administrasi Akademik
Pengertian proses administrasi akademik adalah keseluruhan kegiatan yang
harus ditempuh mahasiwa secara sistematik dan mencakup :
a. Seleksi calon dan penerimaan mahasiswa baru
b. Persiapan perkuliahan
 Penyusunan jadwal perkuliahan
 Konversi mata kuliah bawaan untuk mahasiswa pindahan
 Registrasi dan pengambilan rencana studi
c. Perkuliahan
d. Ujian tengah semester dan ujian akhir semester
e. Pembelajaran remedial dan ujian perbaikan
f. Bimbingan mahasiwa
g. Penyelesaian akhir studi mahasiswa
h. Ujian akhir program
i. Penyerahan dan pengesaha gelar (wisuda)
Proses administrasi dilaksanakan dibagian akademik, bagian kemahasiswaan,
bagian umum dan personalia dan keuangan.

2.3 Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)
Penerimaan mahasiswa baru pada setiap awal tahun akademik melalui dua
tahap penerimaan, yaitu :
a. Bulan Maret s.d Mei pendaftaran gelombang I
b. Bulan Mei s.d Agustus pendaftaran gelombang II
c. Prosedur pendaftaran dan registrasi mahasiswa baru sebagai berikut :
 Calon mahasiswa mendaftar ke bagian pendaftaran
 Calon mahasiswa membayar uang pendaftaran dan menyerahkan
kelengkapan syarat – syarat pendaftaran.
 Calon mahasiswa mengikuti seleksi, dengan ketentuan mahasiswa
diseleksi melalui ujian tertulis dan wawancara yang hasilnya








diumumkan secara terbuka kelulusanya baik melalui media papan
informasi maupun melalui website STMIK Bina Bangsa Kendari.
Mahasiswa baru mendapatkan SPP dan biaya administrasi lainnya.
Mahasiswa baru mendapatkan Stambuk/NPM dan jaket Almamater
Program studi melakukan konversi nilai terhadap mahasiswa baru
pindahan.
Mahasiswa baru melakukan bimbingan akademik untuk melakukan
akademik untuk melakukan kontrak kredit di program studi masing –
masing
Mahasiswa melakukan kegiatan perkuliahan.

2.4 Konversi
Konversi matakuliah dilakukan terhadap mahasiswa pindahan dan integrasi dengan
prosedur sebagai berikut :
a. Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggin
lain dengan program studi yang sama dan telah menyelesaikan studi pada
jenjang studi yang lebih rendah dari jenjang pendidikan di STMIK Bina
Bangsa Kendari.
b. Mahasiswa integrasi adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi pada
perguruan tinggi lain dan lebih rendah dari jenjang program studi yang ada di
STMIK Bina Bangsa Kendari.
Syarat – syarat mahasiswa pindahan sebagai berikut :
 Telah menempuh minimal 2 semester di perguruan tinggi asal
 Melampirkan transkrip nilai yang telah disahkan oleh pejabat
berwenang
 Peringkat akreditasi perguruan tinggi asal harus sama atau lebih tinggi
dari peringkat akreditasi STMIK Bina Bangsa Kendari.
Syarat –syarat mahasiswa integrasi :




Ijazah terakhir dari perguruan tinggi asal yang telah dilegalisir
Transkrip nilai perguruan tinggi asal yang telah dilegalisir.
Masa studi mahasiswa pindahan dan integrasi ditentukan banyaknya
nilai bawaan mata kuliah yang dikonversi dan banyaknya mata kuliah
yang harus ditempuh.

Prosedur konversi adalah sebagai berikut :


Bagian pendaftaran dibawah koordinasi bagian kemahasiswaan
mengelompokkan transkrip nilai bawaan mahasiswa baru berdasarkan
program studi yang dipilih mahasiswa.





Bagian mahasiswa menyerahkan transkrip nilai bawaan mahasiswa
kepada program studi.
Program studi mengkonversi nilai bawaan mahasiswa sesuai dengan
pedoma konversi yang telah ditetapkan.
Hasil konversi dibuat rangkap tiga : 1 rangkap untuk arsip di program
studi, 1 rangkap untuk arsip dibagian kemahasiswaan dan 1 rangkap
diserahkan ke bagian akademik untuk didata.

2.5 Kegiatan Akademik
Kegiatan akademik dilaksanakan melalui kegiatan kuliah ceramah (kuliah
umum), diskusi, seminar, praktek laboratorium dan pemberian tugas mandiri.
Mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti seluruh kegiatan akademik yang ditetapkan.
a. Syarat mengikuti kegiatan akademik
Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan akademik apabila telah
memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 Terdaftar sebagai mahasiswa
 Tidak dalam masa berhenti sementara (stop out)
 Telah membayar biaya pendidikan yang ditetapkan
 Telah mengisi kartu rencana studi (KRS) dan menyerahkan kebagian
akademik atau program studi apabila telah ditanda tangani oleh
akademik untuk semester yang ditempuh.
 Tidak dalam masa menjalani skorsing
b. Frekuensi Kegiatan Akademik
Kegiatan akademik pada satu tahun akademik diselenggarakan dalam
dua semester gasal (ganjil) dimulai bulan September sampai dengan bulan
februari, untuk semester genap dimulai dari bulan maret sampai dengan
bulan juli. Jumlah kegiatan tiap semester adalah 20 minggu yang berisikan
kegiatan – kegiatan pembelajaran efektif sebanyak 16 minggu. Ujian tengah
semester (UTS), ujian akhir semester (UAS) dan evaluasi.
Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 80 % dari total
pembelajaran efektif yang ditetapkan. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti
perkuliahan karena mendapatkan surat tugas dari institusi dan atau program
studi wajib difasilitasi dan sebagai pengganti perkuliahan yang tertinggal,
mahasiswa diberikan tugas terstruktur dan terdokumentasi sebagai pengganti
materi mata kuliah.
c. Tempat dan sistem pelaksanaan perkuliahan
Kegiatan perkuliahan dilakukan pada tempat yang ditetapkan oleh
pimpinan intitusi. Kegiatan akademik yang dilaksanakan diluar tempat yang
ditetapkan dianggap batal dan tidak diakui sebagai kegiatan akademik STMIK
Bina Bangsa Kendari tanpa ada persetujuan tertulis dari pimpinan intitusi.
d. Status kemahasiswaan
Pengakuan status sebagai mahasiswa STMIK Bina Bangsa Kendari
secara legal formal ditetapkan apabila memenuhi persyaratan – persyaratan
sebagai berikut :








Terdaftar sebagai mahasiswa di STMIK Bina Bangsa Kendari.
Membayar biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan dan waktu yang
ditetapkan
Tidak dalam masa berhenti semester sementera (stop out) atau
skorsing
Mengisi kartu rencana Studi (KRS) untuk semester yang ditempuh dan
menyerahkan kepada program studi
Mengikuti kegiatan akademik sesuai KRS yang ditetapkan.
Bebas dari narkoba, tindakan criminal, asusila,indisipliner, keonaran
dan anarkisme didalam maupun diluar kampus.

BAB III
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan berdasarkan pada sistem kredit
Semester (SKS). Adapun dasar pelaksanaan sistem kredit (SKSi) sebagai berikut :
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
2. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 1999
3. Surat keputusan menteri pendidikan nasional No.232/U/2000 tentang
pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian belajar
mahasiswa.
STMIK Bina Bangsa Kendari sebagai lembaga pendidikan selalu
memperhatikan faktor – faktor sebagai berikut :
1. Kebutuhan masyarakat terhadap tenaga ahli yang semakin meningkat
2. Mahasiswa sebagai anak didik, yang individual baik dalam bakat, minat,
maupun kemampuan akademik.
3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat
4. Sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaksana dan pendukung dalam
penyelenggaraan Tri Dharma perguruan Tinggi.
5. Sarana dan prasarana pendidikan seperti ruang kuliah, perpustakaan,
laboratorium dan sarana lainya yang memadai.
6. Perubahan/perkembangan lingkungan baik regional, nasional maupun
internasional.

3.1 Pengertian Sistem Kredit Semester
Sistem kredit semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan
dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi
mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan
program.
Kredit adalah satuan yang menyatakan beban suatu mata kuliah secara
kuantitatif dan semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 – 19
minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya berikut kegiatan iringanya termasuk
dua sampai tiga minggu kegiatan penelitian.
Dengan satuan kredit semester (SKS) ini memungkinkan mahasiswa dapat
menentukan matakuliah sesuai dengan kemampuan dan minatnya, sehingga
diharapkan :



Mahasiswa dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang relative cepat.
Mempermudah penyesuaian kurikulum sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.




Memberi kemungkinan terselenggaranya sistem evolusi kemajuan belajar
mahasiswa dengan baik.
Memberi kemungkinan pengalihan (transfer) kredit antar program studi dalam
satu institusi.

3.2 Nilai Kredit, Beban Studi dan Nilai Absolut
3.3.1 Nilai Kredit Semeser Perkuliahan
Untuk perkuliahan, nilai satu satuan kredit semester (1 SKS) ditentukan
berdasarkan beban kegiatan yang meliputi keseluruhan kegiatan per minggu,
sebagai berikut :
a. Mahasiswa setara dengan :
 Lima puluh (50) menit aktivitas tatap muka terjadwal dengan dosen,
seperti dalam bentuk kuliah.
 Enam puluh (60) menit kegiatan akademik terstruktur, yaitu aktivitas studi
yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh dosen, seperti dalam bentuk
mengerjakan tugas – tugas atau menyelesaikan soal – soal.
 Enam puluh (60) menit kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang
harus dilakukan untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu
tugas akademik, seperti dalam bentuk membaca buku/referensi.
b. Dosen setara dengan :
 Lima puluh (50) menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa.
 Enam puluh (60) menit aktivitas perencanaan dan evaluasi kegiatan
akademik terstruktur.
 Enam puluh (60) menit aktivitas pengembangan materi kuliah.

3.2.2 Nilai Kredit Semester Seminar
Nilai satuan kredit semester (1 sks) per minggu untuk seminar setara nilai
satu kredit semester untuk perkuliahan, yang meliputi aktiitas tatap muka terjadwal,
kegiatan terstruktur dan aktivitas mandiri. Pembobotan untuk aktivitas seminar
dalam seminggu segai berikut :
a. Mahasiswa setara dengan :
 Lima puluh (50) menit tatap muka terjadwal dengan desen yang dapat
berbentuk prsentasi makalah.
 Emam puluh (60) menit untuk kegiatan terstruktur mandiri yang di
rencnakan, sepeti mencari dan mengumpulkan referesi.
 Enam puluh (60) menit untuk aktivitas mandiri,sepertoi dapat berupa
penyusunan makalah.
b. Dosen setara dengan :
 Lima puluh (50) menit acara tatap mka terjadwal dengan mahasiswa
 Enam puluh menit evaluasi kegiatan seminar da koreksi makalah
 Enam puluh (60) menit mengadakan bimbingan pembuatan makalah
(laporan).

3.2.3 Nilai Kredit Semester Praktikum, penelitian dan kuliah kerja profesi (KKP)
a. Nilai Kredit Semester untuk Praktikum Laboratorium Untuk praktikum
dilaboratorium, nilai1 (satu) satuan kredit semester adalah beban tugas di
laboratorium sebanyak 2 sampai tiga jam per minggu selama satu semester.
b. Nilai Kredit Semester untuk Penelitian (penysunan skripsi) Nilai 1 (satu) satuan
kredit semester adalah beban tugas penelitian sebanyak tiga sampai empat jam
selama satu bulan. Satu bulan di anggap setara dengan dengan 25 hari kerja.
c. Nilai Kredit Semester untuk Kuliah Kerja Profesi (KKP) Untuk KKP nilai 1 (satu)
satuan kredit semester adalah beban kegiatan lapangan minimum selama 25 hari
kerja efekif.

3.2.4 Beban Studi
Menurut SK Mendiknas RI. No. 232/U/2000, beban studi program sarjana sekurangkurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks yang di jadwalkan untuk 8
(delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester setelah
pendidikan menengah (BAB III, pasal 5 ayat 1).
Pada semester pertama beban studi mahasiswa di tentukan secara paket.
Selanjutnya beban studi mahasiawa daka satu semester di tentukan atas dasar
kemampuan mahasiswa yang di tunjukan oleh indeks Prestasi Sementara
sebelumnya. Indeks Prestasi per semester dihitung dengan formula sebagai berikut
:
Penghitungan Nilai Absolut
∑𝒏
𝒊=𝟏(𝑲𝒊 𝒙𝑩𝑵𝑯𝒊)

IPS=
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𝒊=𝟏 𝑲𝒊

Keterangan :
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=
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=
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i

=

1

Қ

=

sks matakuliah yang ke 1

𝐁𝐍𝐇 𝒊 =

Bobot nilai huruf matakuliah ke i

Komponen Nilai Absolut (Nab) suatu matakuliah terdiri dari nilai
partisipasi/konstribusi di kelas (P), quiz (Q), tugas terstruktur (TS), ujian tengah
semester (UTS), dan ujian akhir semester (UAS0.Secara umum STIMIK Bina
Bangsa Kendari menerapkan pola pembobotan kompone penilaian sebagai berikut :

Pembobotan Komponen Penilaian
KOMPONEN

BOBOT

Kehaadiran

15%

Tugas

25%

Ujian Tengah Semester (UTS)

30%

Ujian Akhir Semester (UAS)

35%

Total

100%

Berdasarkan pembobotan komponen nilai tersebut, maka dapat di rumuskan formula
penghitungan nlai absolute sebgai berikut :
Nab = 0,15 K + 0,25 T + 0,30 UTS + 0,35 UAS
Khusus untk matakuliah seminar, pembobotan dan komponen penilaianserta
perhitungan nilai akhir menyesuaikan dengan proses belajar mengajar yang di
laksanakan. Misalnya, kompnen yang di nilai dalam seminar dapat mencakup
partisipasi dan kontribusi di kelas, presentasi makalah, dan tugas-tgas lainnya.
Disamping matakuliah seminar dosen dapat menentukan bov ot masing-masing
penilaian, menesuaikan dengan karakteristik matakuliah dan tujuan pembelajaran.
Walaupun demikian koponen penilaian yang di perhitungkan sekurang-kurangnya
meliputi 4 (empat) komponen.
Kontroversi Nilai Absolute (Nab) ke dalam Nilai Huruf dan Nilai Angka disajiakan
dalam tabel berikut
Nilai Absolute (Nab)

Nilai Huruf

Nilai Angka

80 - 100

A

4,0

65 - 79

B

3,0

50 - 64

C

2,0

45 - 49

D

1,0

0 - 44

E

0,0

Catatan :
Nilai E juga di berikan kepada mahassiswa yang memprogram KRS tetapi tidak
pernah mengikuti kegiatan perkuliahan sama sekali atau di berikan nilai kosong oleh
dosen yang bersangkutan.

3.3 Evaluasi Keberasilan Studi
Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan indeks Prestasi (IP) yang di tulis
bobot nilai huruf. Evaluasi kebrhasilan studi mahasiswa dilaksanakan sekurangkurangnya tiap akhir semester, tahun pertama,tahun kedua, tahauh ketiga dan tahun
ke empat.
Mahasasiawa studi dihitung sejak pertama ali terdaftar sebagai mahasiswa sampai
dengan lulus, kecuali peroide saat mahasiswa mendapatkan status terminal (cuti
akademik) secara resmi dari ketua.
3.3.1 Evaluasi Keberhasilan Studi Akhir Semester
Evaluasi keberhasilan studi akhir semester dilakukan pada akhir semester
berdasrakan besarnya indeks prestasi semester (IPS) yang di peroleh mahasiswa.
Hasil evaluasi ini terutama digunakn untuk menentukan beban studu yang boleh di
ambil pada semester berikutnya dengan ketenuan sebagai berikut :
Ketentuan Pengambilan Beban Studi
IP Semester

Jumlah SKS

>=3,00

22 – 24 sks

2,50 – 2,99

19 – 21 sks

2,00 – 2,49

16 – 18 sks

1,50 – 1,99

12 – 15 sks

<1,50

<12 sks

3.3.2 Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Pertama
Pada akhir tahun pertama sejak mahasiswa terdaftar pada program S1 di STIMIK
Bina Bangsa Kendari baik program studi Sistem informasih maupun Program Studi
Sistem Komuter, diadakan evaluasi untuk menentukan apakah mahasiswa yang
bersangkutan boleh melanjutkan studi tau tidak. Mahasiswa diperbolehkan
melanjutkan studi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut.



Mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 sks
Mencapai indeks Prestasi (IP) sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan
atas 20 sks dari matakuliah yang terbaik nilainya.

3.3.3 Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Kedua
Mahasiswa STIMIK Bina Bangsa Kendari baik program studi Sistem informasi
maupun program studi Sistem Komputer, diperbolehkan melanjutkan studinya
setelah tahun kedua, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :




Mencapai indeks Prestasi (IP) sekurang-kurangnya 2,00 yang di perhitungkan
atas dasar 96 sks dari matakuliah yang terbaik nilainya.
Mengumpulkan sekurang-kurangnya 48 sks

3.3.6 Evaluasi Keberhasilan Akhir Masa Studi
Evaluasi ini dilakukan pada akhiar masa studi mahasiswa. Masa studi maksimum
mahasiswa STIMIK Bina Bangsa Kendari adalah 14 semester. Bagi mahasiswa
STMIK Bina Bangsa Kendari adalah 14 semester. Bagi mahasiswa ahli program dan
mahsaisswa pindahan, maka studi maksimum tersebut dikurangi dengan masa studi
yang di perhitungkan/diakui ketika di terima di STIMIK Bina Bangsa Kendari.
Mahsiswa di nyatakan berhasil (lulus) dalam tahap evaluasi ini jka memenuhi criteria
sebagai berikut:
a. Telah mengumpulkan minimal 144 sks sesuai dengan kurikulum yang di
tentukan oleh program
studi masing-masing (termasuk telah lulus ujian
skripsi)
b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,00
c. Tidak ada nilai akhir E.
d. Nilai D maksimum 10% dari total sks yang wajib di tempuh sebagai
persyaratan kelulusan.
e. Matakuliah yang diperbolehkan nilai D adalah matakuliah pilihan di masingmasing program studi.
3.4 Predikat Kelulusan
Predikat kelulusan terdiri dari 3 tingkat yaitu memuaskan, sangat memuaskan dan
pujian (Cumlaude) yang di tetapkan berdasarkaa pada indeks Prestasi Kumulatif
yang di capia mahasiswa dengan kriteria sebagai berikut :
NO

IPK

Predikat

1

3,00 - 3.25

Memuaskan

2

3,26 - 3,50

Sangat memuaskan

3

3,51 – 4,00

Dengan Pujian (Cumlaude)

Catatan :
Penetapan nilai Cumlaude diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan tidak
memiliki nilai D dan telah menyelesaikan studi tepat waktu yaitu 4 tahun.

3.5 Program Semester Pendek
Kegiatan perkuliahan semester ganji dan genap dan hanya boleh di ikuti oleh
mahasiswa berstatus aktif pada perkuliahan semester berjalan. Kegiatan semester
pendek diselenggarakan setelah berakhirnya ujian semester berjalan.
Penyelenggaraan pendidikan pada semester pendek mempunyai sistem yang sama
dengan pelaksanaan semester reguler, termasuk kegiatan seminar dan ujian akhir.
Pelaksanaan kuliah semester pendek disusun oleh ketua program studi dan di
laksanakan setelah mendapat perssetujuan dari ketua STIMIK Bina Bangsa Kendari.
Kegiatan perkuliahan semester pendek mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut :









Kegiatan semester pendek di dasarkan pada prinsip membantu mahasiswa
untuk mempercepat
masa studi atau untuk menyelesaikan studinya tepat
waktu.
Semester pendek adalah pemanfaatan waktu luang mahasiswa untuk proses
belajar mengajar diantara dua semester.
Matakuliah pada semester pendek adalah matakuliah mengulang atau
mataluliah yang belum pernah di ambil pada semester reguler.
Matakuliah pada semester pendek dapat juga berasal dari semester reguler
atau matakuliah khusus yang dapat di lakukan semester pendek.
Matakuliah pada semester pendek ditetapakan berdasarkan kesepakatan
program studi dan ditetapkan oleh ketua.
Matakuliah pada semester pendek dapat di selenggarakan apabila jumlah
mahasiswa yang mendaftar minimal 10 orang mahasiswa.
Dalam semester pendek jumlah matakuliah yang di ambil maksimum tiga
matakuliah dengan jumlah sks maksimum 9 sks.

BAB IV
PELAKSAAN SISTEM KREDIT SEMESTER
4.1 Kelengkapan pelaksanaan sistem kredit semester
Pelaksaan sistem kredit semester menuntut tersedianya beberapa kelengkapan
sebagai berikut :
a. Buku Pedoman Akademik
Buku pedoman akademik merangkum aturan-aturan yang terkait dalam
penyelenggaraan proses belajar mengajar dan pengadministrasian di tingkat
institusi dan program studi.
b. Kalender Akademi.
Kalender akademik berupa informasi tentang alokasi waktu yang telah di
sepakati untuk melakukan berbagia kegiatan yang terkait dengan pelasanaan
sestem kredit semester, seperti registrasi/heregistrasi, perkuliahan, ujian,
pengumuman hasil ujian dan sebagaianya.
c. Kurikulum dan GBPP (Garis garis Besar Program Pengarajaran)
Kurikulum menggambarkan daftar nama matakuliah, jenis dan kedudukannya,
bobot sks, dan matakuliah persyaratan masing-masing program studi , al ur
menempuh matakuliah, serta stratgi-srategi untuk mencapai tujuan
intruksional. GBPP berisi rumusan tujuan dan pokok-pokok isi matakuliah.
GBPP memuat komponen-komponen tujuan intruksional umum dan khusus,
topic atau pokok bahasan, sub pokok bahasan, etimasi waktu perkuliahan
dan sumbrer kepustakaan.
d. Penasehat Akademik
Selama mengikuti pendididikan, mahasiswa di bantu oleh seorang dosen
penasehat Akademik (PA) yang di tetapkan oleh pimpinan institusi
berdasarkan ususlan dari program studi. Secara umum dosen PA bertugas
memberikan bimbingan akademik kepada sejumlah mahasiswa sebagai
berikut :
1) Peran penasehat akedemik (PA) :
 Membantu mahasiswa bimbingannya untuk mengenal minat, bakat dan
kemampuan akademiknya.
 Memotavasi mahasiswanya bimbingannya agat r bersungguh-sungguh
belajar untuk menyelesaikan studinya secepat mungkin serta
berkelaukuan baik selama mengikuti pendididkan.
 Menanamkan nilai-nilai moral dan spiritul agar mahasiswa
bimbingannya berkarakter dan memiliki akhlaq mulia.
 Memberikan nasehat kepada mahasiswa bibingannya dalam
menghadapi kendala akademik, sosial kemasyarakatan dan ekonomi
serta membantu menemukan solusi pemecahan masalah tersebut.



Memfasilitasi mahasiswa bimbingannya yang mendalami kendala
dalam menentukan pilihan matakuliah yang akan di ikutinya setiap
semester.
 Penasehat akademik apabila diperluakan dapat merangkap sebagai
pembimbing tugas akhir.
2) Tugas Penasehat Akademik (PA)
 Membimbing mahasiswa sebanyak-banyaknya 20 orang mahasiswa.
Dalam kondisi jumlah dosen
yang terbatas, maka jumlah
pembimbingan boleh lebih 20 orang.
 Memantau perkembangan studi mahasiswa bimbingannya pada setiap
semester secara langsung atau melalui akun teknologi informasi yang
di miliki oleh masing-masing penasehat akademik untuk menghindari
terjadinya putus studi (drop out).
 Menentukan jadwal bimbingan bersama mahasiswa bimbingannya
paling sedikit 3 kali dalam setiap semstser.
 Mempelajari masalah akademik, personal atau sosial mahasiswa
bimbingannya.
 Mendiskusiakan hasil dan menyetujui rencana studi mahasiswa
bimbingannya paa setiap awal semester baik secra langsung maupun
secara on-line.
 Menandatangani Kartu Rencana Studi I(KRS) Mahasiswa.

4.2 Kegiatan Setiap Semester.
Untuk melaksanakan Sistem Kredit Semester (SKS) diperlukan beberapa tahap
kegiatan sebagai berikut :
4.2.1 Registrasi Administrasi
Registrasi Administrasi adalah rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh
status terdaftar sebagai mahasiswa STIMIK Bina Bangsa Kendari. Registrasi
administrasi meliputi :





Melunasi pembayaran sesuai ketentuan STIMIK Bina Bangsa Kendari.
Memperoleh status aktif kembali bagi mahasiswa yang baru saja selesai cuti
studi atau mahasiswa yang tidak terdaftar pada semester sebelumnya yang
tidak lebih dari dua semester secara kumulatif..
Mengisi formulir registrasi administrasi untuk memperoleh kartu tanda
mahasiswa (KTM).
Prosedur registrasi (untuk mahasiswa baru) dan heregistrasi (untuk
mahasiswa lama) secara langsung di atur oleh intitusi.

4.2.2 Registrasi Akademik
Registasi akademik adalah pendaftaran yang di lakukan oleh mahasiswa
untuk memperoleh hak dalam mengikuti kegiatan akademik pada semester berjalan.
Registrasi akademik meliputi kegiatan :



Konsultasi rencana studi kepada penasehat Akademik atau ketua program
studi.
Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)

4.2.2 Perkuliahan
Perkuliahan adalah adalah kegiatan terjadwal yang dapat berupa tutorial,
seminar, praktikum, atau kerja lapang. Sebagai dasar evaluasi keberhasilan
mahasiswa dalam perkuliahan maka di lakukan quis, tugas dan ujian. Mahasiswa
tudak di perkenankan mengikuti perkuliahan jika tidak memenuhi tata tertib
perkuliahan.
4.2.4 Perubahan Rencana Studi
Pengubahan rencana studi adalah penambahan, pembatalan, dan
penggantin matakuliah dalam semester yang sama. Pengubahan hanya dapat di
lakukan selama masa pengubahan KRS yang di tentukan oleh institusi atas
pertimbangan ketua progam studi. Persyaratan pengubahan adalah sebagai berikut :
a. Penambahan, dapat dilakukan dalam jumlah SKS maksimum yang dapat di
program masih memungkinkan dan quota kelas masih tersedia.
b. Penggantian, dapat dilakukan jika :
 Karena sesuatu hal program studi mengubah jadwal kuliah yang
mengakibatkan jadwal matakuliah tertentu bersamaan waktunya dengan
matakliah lain yang di program, setelah ,masa pengisian KRS berakhir.
 Nilai semester pendek belum keluar pada waktu pemrograman
matakuliah.
 Mendapatkan persetujuan ketua program studi.

4.2.5 Ujian
Ujian adalah kegiatan evaluasi keberhasilan proses belajar mengajar yang di
lakukan dalam bentuk tes tertulis dan/atau lisan serta di laksanakan dalam kurun
waktu semeser berjalan. Ujian ini terdiri dari ujian tengah semester semester (UTS),
Ujian Akhir Semester (UAS) dan ujian lain yang di laksanakan oleh masing-masing
staf pengajar sesuai rencana perkuliahan. Untuk matakuliah seminar dan praktikum
dosen dapat mengganti tes tertulis dengan cara ujian lain yang sesuai dengan
kebutuhan matakuliah di maksud.
Ujian susulan dapat di selenggarakan apabila di setujui ketua program studisetelah
mempertimbangkan alasan ketikhadiran mahasiswa dalam UTS/UAS, misalnya
mahasiswa yang bersangkutan sakit dapat di buktikan dengan surat keterangan
dokter atau karena alasan darurat lainnya. Pelaksanaan ujian susulan ditentuakn

oleh ketua program studi dan paling lambat dilaksnakan 7 hari setelah masa
UTS/UAS berakhir.
Setiap mahasiswa di beri kesepatan untuk menperbaiki nilai dengan menempuh
kembali atau mengulang matakuliah-matakuliah yang mendapatkan nilai C.
Ketentuan untuk menempuh kembali atau mengulang matakuliah yang sudah
mendapatkan nilai C di atur sebagai berikut :
a. Kesepatan menempuh kembali atau mengulang matakuliah tersebut paling
banyak di lakukan 2 (dua) kali baik pada semester reguler maupun semester
pendek.
b. Matakuliah yang di ulang tidak boleh lebih dari 3 (tiga) semester sejka
pertama kali matakuliah tersebut ditempuh.
Bagi mahasiswa yag mendapat nilai < C, maka dapat menempuh ujian sampai
dinyatakan lulus dan mendapat nilai > C, matakuliah yang mendapat nilai E hanya
boleh di ulang pada semester reguler

4.2.6 Pengumuman Nilai Ujian
12 (dua belas) hari setelah ujian dilaksanakan, program studi wajib mengumumkan
nilai akhir mahasiswa. Apabila sampai habis batas waktu yang di teentukan dosen
belum menyerakan nilai, maka nilai akan ditentukan oleh program studi masingmasing denga nilai sementara C bagi mahasiswa yang tingkat kehdirannya minimal.
Bagi mahasiswi yang melanggar tata tertib di atas,dikenakan sanksi berupa :
a) Tidak di perkenankan mengikuti ujian untuk pelanggaran point a
b) Dikeluarkan dari ruang ujian, untuk pelanggaran point b dan c
c) Menunjukkan surat ijin mengikuti ujian dari ketua STMIK Bina Bangsa Kendari
untuk pelanggaran point d
d) Dilarang meneruskan ujian, untuk pelanggaran point e dan f.
e) lain dapat dapat dikenakan pada pelanggaran akademik sebagaimana dalam
Pedoman Tata tetib Akademik STMIK Bina Bangsa Kendari
4.2.7 Kartu Hasil Studi (KHS)
Kartu hasil studi(KHS) merupakan dokumen akademik yang menginformasikan
seluruh hasil rekaman kegiatan proses mahasiswa pada semester tertentu yang
mencakup jumlah mata kuliah yang diambil, jumlah sks,nilai masing-masing mata
kuliah, indeks prestasi semester (IPS), indeks prestasi kumulatif (IPK) dan jumlah
sks yang dapat diambil Pada semester berikutnya. Khs diterbitkan paling lambat 2
(dua) minggu setelah pengumuman nilai hasil hasil ujian.
4.2.8 Kuliah Kerja Profesi (KKP)
Kuliah kerja profesi (KKP) merupakan suatu latihan yang dirancang secara
cermat untuk menciptakan suatu pengalaman kerja tertentu bagi mahasiswa yang
dilakukan dalam belajar. Dengan melaksanakan KKP, mahasiswa dilatih untuk

mengenal dan menghayati lingkungan kerja dilapangan, guna mengadaptasi diri
agar dapat melengkapi proses belajar yang telah diperoleh dibangku kuliah.
Bagi mahasiswa yang ingin melaksanakan Kuliah Kerja Profesi (KKP) harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Telah menempuh kuliah sekurang-kurangnya 6 semester dan telah lulus
sekurang-kurangnya 100 SKS matakuliah
b. Mengambil matakuliah KKP yang tercantum pada Kartu Rencana Studi (KRS)
c. Telah melunasi pembayaran KKP

BAB V
TUGAS AKHIR (SKRIPSI)
Tugas akhir (skripsi) adalah karya tulis ilmiah mahasiswa yang disusun berdasar
hasil penelitian, telaah pustaka, pemagangan, dan/atau praktek/inovasi produksi
mandiri/wirausaha, dan atau bentuk kegiatan lain yang ditetapkan sepadan. Tugas
akhir harus disusun dengan berpedoman pada format penulisan tertentu sesuai
dengan buku pedoman penulisan tugas akhir STMIK bina bangsa kendari. Tugas
akhir merupakan prasyarat bagi mahasiswa untuk menempuh ujian akhir studi.
5.1 Persyaratan menempuh ujian akhir
Untuk menempuh tugas akhir, mahasiswa harus memenuhi Persyaratan sebagai
berikut :
a. Memprogram skripsi pada KRS semester yang bersangkutan
b. Mengisi formulir pengajuan rencana skripsi yang disediakan Oleh program
studi sebagai bukti pendaftaran dan penetapan dosen pembibing
c. Telah lulus matakuliah metodologi penelitan
d. Matakuliah yang boleh ditempuh bersamaan dengan tugas Akhir 2
matakuliah, tidak termasuk matakuliah KKP
5.2 Prosedur penyusunan tugas akhir
Prosedur penyusunan tugas akhir sebagai berikut :
a) Menyusun usulan penelitian (proposal) skripsi yang telah Diajukan dan
disetujui oleh dosen pembimbing.
b) Melakukan kegiatan penelitian
c) Melakukan tugas konsultasi kepada dosen pembimbing
d) Mencatat proses bimbingan skripsi yang ditanda tangani oleh Dosen
pembimbing pada kartu bimbingan skripsi
e) Medapatkan pengesahan penyelesain tugas akhir dari dosen pembimbing .

5.3 Syarat-syarat pembimbing
Syarat-syarat pembimbing tugas akhir (skripsi) sebagai berikut :
a) Pembibing utama penulisan skripsi serendah-rendahnya memiliki jabatan
akademik lector dan bergelar di insitusi dan atau ditentukan oleh ketua
program

studi

dengan

sumberdaya program studi.

mempertimbangkan

potensi

dan

ketersedian

b) Pembimbin pendamping serendah - rendahnya akademik asisten ahli atau
dapat ditentukan oleh ketua program studi dengan tetap mempertimbangkan
potensi dan ketersediaan sumberdaya program studi.
5.4. Waktu Penyelesaian
Penulisan skripsi harus sudah diselesaikan dalam waktu 1 (satu) semester, dan
apabila belum selesai dapat diperpanjang maksimum 1 (satu) smester atas
persetujuan ketua program studi setelah mempertimbangkan kemajuan yang
dicapai. Jika dalam 1 tahun, skripsi belum dapat diselesaikan, atau judul skripsi
mahasiswa yang bersangkutan.
5.5. Sistematika Penulisan
Sistematika dan format penulisan tugas akhir diatur tersendiri dalam buku pedoman
penulisan Tugas Akhir.

5.6. Ujian Akhir Studi
5.6.1 Sifat dan Tujuan
Sifat dan tujuan akhir studi sebagai berikut :
a. Ujian akhir studi adalah ujian komprenhensif yang diselenggarakan di akhir
masa studi yang terdiri dari ujian Skripsi dan Ujian teori yang relevan
b. Ujian akhir studi dilaksanakan secara lisan dihadapam majelis penguji
c. Ujian akhir studi bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
gelar sarjana computer.
5.6.2 Materi Ujian Akhir Studi
Materi ujian akhir studi terdiri dari :
a. Skripsi
b. Teori – teori yang relevan dengan disiplin ilmu masing – masing program
studi.
5.6.3 Tata Cara Permohonan
Tata cara permohonan Ujian Akhir Studi, meliputi :
Memenuhi Syarat – Syarat Administrasi
a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada smester tersebut yang dibuktikan
dengan kartu tanda mahasiswa.

b.
c.
d.
e.
f.

Mendaftar kemasing-masing program studi
Menyerahkan keterangan lunas SPP dan biaya ujian akhir studi.
Menyerahkan biodata pas foto terbaru
Menyerahkan surat pernyataan tidak melakukan plagiat (bermaterai)
Menyerahkan surat bukti telah melaksanakan penelitian dari instansi tempat
penilitian
g. Menyerahkan fotocopy ijazah SLTA yang sudah dilegalisir
Memenuhi syarat-syarat akademik
a.
b.
c.
d.

Meyerahkan skripsi yang telah disetujui oleh pembimbing
Menyerahkan kartu pembimbing
Lulus seluruh matakuliah
Menyerahkan fotocopy KRS sebagai bukti telah memprogram Tugas Akhir

5.6.4 Majelis Penguji
a. Majelis penguji akhir studi ditetapkan oleh ketua STMIK Bina Bangsa Kendari
atas usul ketua program studi.
b. Majelis penguji ujian akhir studi terdiri dari dosen pembimbing dan tiga
penguji independen.
c. Peran dosen pembimbing dalam ujian skripsi sebagai pendamping
mahasiswa bimbingannya.
d. Jika dosen pembimbing berhalangan hadir, maka ujian akhir studi hanya
dapat diselenggarakan dengan persetujuan ketua STIMIK Bina Bangsa
Kendari
e. Anggota majelis penguji ujian akhir studi serendah-rendahnya asisten ahli
dengan tetap mempertimbangkan potensi sumberdaya institusi.

5.6.5 Waktu Pelaksanaan
a. Durasi waktu ujian akhir studi maksimum 90 menit
b. Mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir studi setelah :
 Memenuhi persyaratan administrasi dan akademik
 Memperoleh kesepakatan waktu penyelenggaraan dengan calon majelis
penguji
 Jadwal dan tempat pelaksnaan ujian akhir diatur oleh program studi
masing-masing
c. Ujian dilaksanakan minimal dalam tempo dua minggu setelah persyaratan
administrasi dan akademik terpenuhi.
d. Peserta ujian akhir studi wajib mengenakan pakaian atas putih, pakaian
bawah hitam, jas almamater dan berdasi.

5.6.6 Penilaian
a. Penilaian ujian akhir dilakukan dengan memperhatikan komponen, yaitu
 Kualitas skiripsi
 Kemampuan untuk menjelaskan dan mempertahankan skripsi
 Penguasa teori yang relevan dengan disiplin ilmu masing-masing program
studi.
 Prilaku/sikap mahasiswa pada saat ujian berlangsung
b. Nilai ujian akhir ditentukan o;eh masing-masing dewan majelis dan
diakumulasi secara keseluruhan kemudian dibagi komponen yang dinilai
untuk bias dinyatakan apakah lulus dengan lulus A, B, C atau mengulang.
c. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian sekurang-kurangnya memperoleh nilai C
5.6.7 Revisi Skripsi
a. Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian akhir studi dengan revisi, tidak berhak
memperoleh nilai ujian pada saat pengumuman hasil ujian akhir studi. Nilai
ujian diumumkan setelah revisi disetujui oleh majelis penguji dan diketahui
oleh ketua program studi.
b. Point-point yang disarankan oleh majelis penguji harus dituliskan dengan jelas
pada berita acara ujian akhir studi yang telah disediakan.
c. Waktu yang disediakan untuk revisi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan
terhitung sejak tanggal pengumuman hasil ujian akhir studi. Apabila
melampaui batas tersebut, nilai ujian dibatalkan dan mahasiswa wajib
mengulang ujian akhir studi.

5.6.8 Ujian Ulangan
a. Ujian akhir studi ulangan hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang dinyatkan
tidak lulus atau mahasiswa yang terlambat menyelesaikan revisi tugas akhir
(skripsi). Kesempatan mengulang 3 (tiga) kali sepanjang masa studinya
belum habis.
b. Jika mahasiswa telah mengikuti ujian akhir studi ulangan 3 (tiga) kali dan
belum juga dinyatakan lulus, kepadanya harus diberikan penugasa khusus
yang ditentukan oleh majelis penguji dalam bentuk pembuatan
resume/ringkasan salah satu atau beberapa matakuliah yang dipandang
masih kurang dikuasai.
c. Waktu yang diberikan untuk pembuatan resume maksimal 1 (satu) bulan
terhitung sejak tugas diberikan sepanjang masa studinya belum habis.
Setelah resume/ringkasan tersebut disetujui oleh majelis penguji, mahasiswa
yang bersangkutan dapat dinyatakan lulus dengan nilai maksimal C.

5.6.9 Pengumuman hasil ujian tugas akhir.
a. Pengumuman ujian diumumkan oleh ketua majelis penguji
b. Ketua dewan penguji berhak melakukan penundaan pengumuman hasil ujian
akhir seorang mahasiswa apabila ada laporan dari ketua program studi terkait
masalah akademis atau administrasi.
c. Pengumuman hasil ujian akhir studi dilaksanakan pada saat mahasiswa telah
melaksanakan ujian akhir studi
5.6.10 Kelulusan
a. Bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian akhir studi berhak untuk
diyudicium dan mendapatkan ijazah serta transkrip.
b. Bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian akhir studi dengan revisi, maka
ijazah dan transkripnya tidak diberikan sebelum mahasiswa tersebut
menyelesaikan dan menyerahkan revisinya.
c. Mahasiswa yang sudah di yudicium dan dinyatakan lulus tidak diperkenankan
mengulang ujian akhir studi.
d. Mahasiswa yang belum mengambil ijazah dalam waktu satu tahun setelah
tanggal kelulusan, jika ijazah hilang, rusak, atau terbakar bukan menjadi
tanggung jawab STIMIK Bina Bangsa Kendari.
e. Ijazah yang telah diterimah jika dikemudian hari hilang, rusak, atau terbakar
tidak dapat dipublikasi atau diganti atau dibuatkan baru tetapi akan dibuatkan
Surat Keterangan Pengganti Ijazah.

5.6.11 Yudicium
Yudicium adalah proses akademik yang menyangkut penetapan predikat kelulusan
dan finalisasi document akademik mahasiswa sebgai lulusan. Ketentuan yudicium
sebagai berikut :
a. Mahasiswa wajib mendaftar yudicium pada program studi
b. Mahasiswa bisa mendaftar yudicium jika telah memenuhi syarat minimal SKS
lulus dan IPK minimal yang telah ditetapkan serta telah melaksanakan ujian
akhir (skripsi) dan telah direvisi yang dibuktikan dengan sudah dijilid final
laporan skripsi/tugas akhir.
c. mahasiswa yang telah mendaftar yudicium barhak untuk diikutsertakan pada
upacara
yudicium dan dinyatakan secara resmi lulus dan predikat
kelulusannya.
d. Mahasiswa yang telah di yudicium berhak mendapatkan ijazah dan transkip
nilai resmi dari STMIK Bina Bangsa Kendari.

5.6.12 Wisuda
Wisudah adalah siding senat terbuka yang merupakan prosesi pengukuhan dan
pelantikan lulusan STMIK Bina Bangsa Kendari. Setiap mahasiswa STMIK Bina
Bangsa Kendari yang telah menyelesaikan studinya berhak untuk wisuda namun
bukan merupakan suatu kewajiban mengikuti wisuda. Adapun ketentuan pelaksnaan
wisuda STMIK Bina Bangsa Kendari sebagai berikut :




Mahasiswa berhak mendaftar wisuda jika telah mengikuti yudicium.
Untuk bisa mengikuti wisuda harus melakukan pendaftaran di bagian
akademik STMIK Bina Bangsa Kendari.
Pelaksanaan wisuda dilaksanakan setiap tahun pada bulan oktober.

BAB VI
ETIKA AKADEMIK TATA TERTIB

6.1 Etika Akademik
Masyarakat akademik dicirikan dengan keterikatannya terhadap etika akademik
yang berlaku secara universal, kejujuran, keterbukaan, obyektifitas, kemauan untuk
belajar dan berkembang serta saling menghormati dan tidak berlaku deskriminatif.
Masyarakat kampus merupakan salah satu bagian penting dari masyarakat
akademis. Oleh sebab itu seluruh komponen sivitas akademika semestinya
memahami dengan benar dan merasa terikat dengan etika akademik tersebut.
Keterikatan terhadap etika akademik harus tercermin pada setiap aspek kegiatan
akademik dan semestinya. Dengan demikian dipandang perlu untuk menjelaskan
bagaimana etika akademik tersebut diterapkan secara spesifik dalam berbagai
kegiatan akademik maupun kegiatan kampus lainnya. Tindakan yang melanggar
etika akademik merupakan tindakan tidak etis dan/atau pelanggaran akademik.
Aktivitas yang termasuk dalam kategori tidak etis dan/ataupelanggaran akademik
merupakan perbuatan akademik merupakan perbuatan terlarang, antara lain adalah
(1) penyotekan/kecurangan dalam ijian/chating, (2) plagiat, (3) perjokian, (4)
pemalsuan, (5) penyuapan, (6) tindkan diskriminatif dan sejenisnya.
6.1.1 Penyontekan/Kecurangan Dalam Ujian (cheating)
Penyontekan yaitu kegiatan sadar (sengaja) dilakukan oleh seorang peserta ujian
yang dapat mencakup (1) mencontoh hasil kerja milik peserta ujian lain, dan (2)
menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan, informasi atau alat bantu
studi lainnya yang tidaj diijinkan dalam ujian atau tanpa ijin dari dosen yang
berkepentingan.
6.1.2 Plagiat
Bentuk tindakan plagiat antara lain mengambil gagasan/pendapat/hasil temuan
orang lain baik sebagian atau seluruhnya tanpa seijin atau tanpa menyebutkan
sumber acuannya secara jujur.
6.1.3 Perjokian
Tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak, menggantikan
kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas
permintaan orang lain atau kehendak sendiri dalam kegiatan akademik.

6.1.4 Pemalsuan
Bentuk tindakan pemalsuan antara lain melakukan kegiatan dengan sengaja atau
tanpa ijin yang berwenang mengganti, meniru atau mengubah/memalsukan sesuatu
untuk mendapatkan pengakuan sebagai sesuatu yang asli, misalnya mengganti,
meniru atau mengubah/memalsukan nama, tanda tangan, nilai atau tugas-tugas,
praktikum, transkip akademik, ijazah, stempel,kartu tanda mahasiswa,gelar
akademik, dan keterangan atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik, serta
memberikan keterangan atau kesaksian palsu.
6.1.5 Tindakan Suap Menyuap
Memberikan atau menerima imbalan uang, barang atau dalam bentuk lainnya yang
dilakukan untuk mendapatkan keuntungan tertentu secara tidak sah baik bai
penerima maupun pemberi. Tindakan lain yang termasuk dalam kategori ini adalah
usaha untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain baik cara
membujuk, memberi hadiah atau berupa ancaman dengan maksud mempengaruhi
penilaian terhadap prestasi akademik.
6.1.6 Lainnya
Berbagai tindakan lain yang merupakan perbuatan terlarang dan dapat memiliki
implikasi pada sanksi akademik antara lain (1) menyobek halaman buku
perpustakaan atau mengambil tanpa hak atau peralatan pembelajaran, merusak
atau menghilangkan alat atau bahan laboratorium dan sarana-sarana pendidikan
lainnya, dan (2) tindakan-tindakan lain yang merendahkan martabat masyarakat
akademik, misalnya mengkonsumsi narkoba atau miras, melakukan tindakan asusila
dan sejenisnya.

6.2 Sanksi Pelanggaran Etika Akademik
Semua komponen civitas akademi yang terbukti melanggar etika akademika akan
dikenakan sanksi secara bertingkat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran
akademik. Secara umum sanksi akademik dapat berubah salah satu atau lebih dari
beberapa sanksi berikut :
a. Peringatan keras secara lisan dan/atau tertulis
b. Pengurangan nilai ujian bagi matakuliah atau kegiatan akademik yang
bersangkutan.
c. Dinyatakan tidak lulus ujian (digugurkan) matakuliah atau kegiatan akademik
yang bersangkutan.
d. Digugurkan seluruh matakuliah yang ditempuh pada semester yang
bersangkutan.
e. Skorsing (dicabut status kemahasiswaannya untuk sementara) dari STMIK
Bina Bangsa Kendari.

f. Pemecatan atau dikeluarkan (dicabut kemahasiswaannya) dari STMIK Bina
Bangsa Kendari.
g. Dicabut gelar akademik yang telah di peroleh di STMIK Bina Bangsa
Kendari.
Setiap bentuk pelanggaran akan didokumentasikan dan diikuti dengan
penandatanganan surat pernyataan bermaterai. Pelanggaran berulang akan
dikenakan sanksi yang lebih berat. Beberapa pelanggran terhadap etika akademik
juga diatur dalam kitab undang-undang hokum pidana (KUHP). Pihak yang berwajib
dapat melakukan penuntutan hokum terhadap pelaku pelanggaran etika akademik
yang mengandung unsur pidana.
6.3 Tata Tertip
6.3.1 Diruang Administrasi/Kantor
Bagi mahasiswa yang mengurus administrasi diharuskan :
a. Berpakaian sopan dan rapi (tidak memakai kaos oblong dan/atau sandal)
b. Membawa KTM yang berlaku
c. Tidak merokok, makan dan minum didalam ruang administrasi/kantor. Bagi
mahasiswa yang melanggar tata tertib diatas tidak akan dilayani urusan
administrasinya.
6.3.2 Perkuliahan
Mahasiswa diperbolehkan mengikuti kuliah jika :
a. Berpakaian sopan dan rapi (tidak memakai kaos oblong dan/atau sandal)
b. Tidak merokok, makan dan minum
c. Tidak melakukan pembicaraan yang mengganggu perkuliahan (termasuk
menggunakan handphone,pager dan sejenisnya).
d. Tidak membuat kegaduhan
e. Tidak mengotori ruang kuliah (corat-coret, membuang sampah dsb) Bagi
mahasiswa yang melanggar tata tertib diatas tidak diperkenankan mengikuti
kuliah.

6.3.3 Mengikuti Ujian
Selama mengikuti ujian tengah semester (UTS) maupun ujian akhir studi (UAS),
mahasiswa:
a. Diharuskan hadir 10 (sepuluh) menit sebelum ujian dilaksanakan.
b. Dilarang saling meminjam perlengkapan ujian.
c. Dilarang membawa tas, buku dan catatan lainnya keruang ujian, kecuali
ujian yang bersifat OPENED BOOK .
d. Diharuskan membawa kartu ujian.

e. Dilarang keluar ujian selama ujian berlangsung,kecuali ada ijin dari
pengawas ujian.
f. Dilarang bertanya sesama peserta ujian apabila menghadapi soal ujian yang
kurang jelas/salah.
g. Dilarang melakukan kecurangan selama ujian (chating).
h. Diharuskan mematuhi seluruh tata tertib perkuliahan sebagaimana aturan di
atas dan tata tertib lainnya yang ditetapkan oleh STMIK Bina Bangsa
Kendari.

4.2.7 Ujian Akhir Studi dan Yudicium
Selama mengikuti ujian akhir studi dan yudicium, mahasiswa :
a. Wajib mengenakan pakaian resmi yang ditetapkan oleh STMIK Bina Bangsa
Kendari.
b. Diharuskan mematuhi seluruh tata tertib perkuliahan sebagaimana aturan
diatas.
c. Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib diatas tidak diperkenankan
mengikuti ujian akhir studi dan yudicium.

BAB VII
KURIKULUM
Pengembangan kurikulum di STMIK Bina Bangsa Kendari didasarkan pada SK
Mendiknas No. 232/U/2000, dan masukan dari stakeholders.
Kurikulum yang
dikembangkan merupakan kurikulum berbasis kompetensi yang implementasinya
dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Pola demikian ditempuh untuk
membangun kurikulum yang didasarkan pada kemampuan dan potensi masing –
masing program studi. Adapun kurikulum masing – masing program studi adalah
sebagai berikut :
7.1 Program Studi Sistem Informasi
7.1.1 Visi
Visi program studi Sistem Informasi sebagai berikut :
“Terwujudnya Program Studi Unggulan Berwawasan Wirausaha, Berbudaya
dan Mandiri dalam pengembangan IPTEK dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia yang berkualitas di tingkat Nasional dan Internasional 2030”
7.1.2 Misi
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi program studi Sistem
Informasi sebagai berikut :
a. Menyelenggarakan sistem pendidikan yang efektif, efisien, akuntabel,
relevan, kredibel dan bertanggung jawab dalam mengembangkan tridharma
perguruan tinggi pada Jurusan Sistem Informasi.
b. Mengembangkan kerjasama penelitian dan pengabdian secara berkelanjutan
dalam rangka mendorong tumbuhnya kreatifitas bangsa pada Jurusan Sistem
Informasi.
c. Mengembangkan pengelolaan organisasi dengan prinsip good governance
sesuai standar nasional dan internasional menuju Jurusan Sistem Informasi
yang madani.
d. Menciptakan suasana Akademik yang kondusif dalam upaya mendukung
proses belajar mengajar, pembinaan individu dan pengembangan karakter
berbasis sistem komputer
7.1.3 Tujuan
Berdasarkan visi dan misi yang telah diuraikan dan ditetapkan, maka tujuan yang
ingin dicapai oleh prodi Sistem Informasi adalah sebagai berikut :
a. Menghasilkan lulusan yang mampu menyelesaikan permasalahan Sistem
Informasi dan dapat bekerja sama dalam tim di lingkungannya.
b. Menghasilkan lulusan yang mampu mengkomunikasikan hasil pekerjaannya
yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara lisan maupun tulisan dalam

mengembangkan produk layanan hasil kreatifitas dan inovatif Jurusan Sistem
Informasi.
c. Menjadi pemimpin yang berkarakter, bertaqwa dan berwawasan Sistem
Informasi guna menghasilkan produk penelitian berkualitas dan bermanfaat
bagi masyarakat.
d. Menghasilkan lulusan yang memiliki integritas moral yang baik berdasarkan
Pancasila dan Norma Agama.

7.1.4 Kompetensi
Secara spesifik , sarjana Sistem Informasi STMIK Bina Bangsa Kendari akan
memiliki kompetensi berikut :
Kompetensi Utama Lulusan Program Studi Sistem Informasi STMIK Bina
Bangsa Kendari :
a. Mampu melakukan rancang bangun Sistem Informasi berbasis komputer dan
mengimplementasikan pada dunia industri yang sesuai dengan prinsip teknologi
informasi.
b. Mampu melakukan rekayasa Sistem Informasi berbasis teknologi informasi dan
pengelolaannya, serta menguji dan menerapkannya dalam dunia industri.
c. Mampu merancang, menganalisis dan mendesain sistem rekayasa perangkat
lunak, pemograman WEB desain, Databese, Tranformasi, data E-Coumerce
dalam bidang bisnis melalui pemanfaatan media komputer.
d. Memiliki kompetensi dan penguasaan softwer komputer baik sistem informasi,
Aplikasi dan bahasa pemograman.

Kompetensi Pendukung Lulusan Program Studi Sistem Informasi STMIK Bina
Bangsa Kendari :
a. Mampu bekerja dilingkungan global yang didukung oleh sikap prilaku
professional dan etika yang baik.
b. Mampu merancang, membangun dan mengembangkan bisnis yang didukung
oleh pengetahuan, wawasan dan keterampilan entrepreneur.
c. Mampu mengemangkan program computer sengan sistem informasi, sistem
basis data, sistem digital dan multimedia
d. Mampu melakukan dan menghasilkan karya ilmiah dalam bidang sistem
informasi serta melanjutkan pendidikan ke jenjang yang paling tinggi.

Kompetensi Tambahan Lulusan Program Studi Sistem informasi STMIK Bina
Bangsa Kendari
a. Memiliki kemampuan dalam mengembangkan produk teknologi informasi.
b. Memiliki pengetahuan dan menerapkan teknologi manajemen yang sangat baik
dan kemampuan memecahkan masalah.
c. Memiliki pengetahuan dan jiwa enterpreneourship yang tinggi.

7.1.5 Kurikulum Program Studi Sistem Informasi
Jumlah beban sistem Kredit Semester (SKS) yang harus ditempuh oleh mahasiswa
program studi sistem informasi sebanyak 145 Sks. Jumlah ini terbagai dalam 5
(Lima) kelompok matakuliah sebagai berikut :
a.
b.
c.
d.
e.

Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)
Matakuliah Prilaku Berkarya (MPB)
Matakuliah Berkehidupan Bersama (MBB)
Matakuliah Keahlian dan Berkarya (MKB)

Berikut diuraikan pengelompokan Kurikulum Berbasis Kompetensi Program Studi
Sistem Informasi Sebagai Berikut :
PENGELEMPOKAN KURIKULUM BERBASI KOMPETENSI PROGRAM STUDI
SISTEM INFORMASI
Kode MK

Nama Matakuliah

SKS

Kelompok MK

1

2

3

4

2
2
2
2
2
3
2
2
3
3
23

MPK

PK2SI101
PK2SI102
PK2SI103
PK2SI108
PK2SI119
KB3SI110
KK2SI111
KK2SI112
KK3SI117
KB3SI127
Total

Pendidkan Agama
Pendidikan Pancasila
Bahasa Inggeris
Bahasa Indonesia
Kewarganegaraan
Sistem Operasi
Pengantar Manajemen
Dasar-Dasar Akuntansi
Aljabar Linear
Bahasa Pemrograman 1

Kode MK

Nama Matakuliah

SKS

Kelompok MK

1

2

3

4

2
2
3
2
4
3
2
2
3
2
25

MKK

KK2SI104
KK2SI109
KK3SI121
KK2SI136
KK4SI140
KB3SI113
KK2SI118
PB2SI129
KK3SI144
KK2SI148
Total

Pengantar Ilmu Ekonomi
Pengolahan Data Elektronik
Statistika
Pengetahuan Bisnis
Analisis & Perancangan SI
Paket Program Aplikasi
organisasi Komputer
Manajemen Perbankan
Manajemen Proyek SI
Testing dan Implementasi SI

Kode MK

Nama Matakuliah

SKS

Kelompok MK

1

2

3

4

Aplikasi Perkantoran
Desain Grafis
Manajemen Pemasaran
Metode Penelitian
Logika dan Algoritma
Sistem Pakar
Sistem Pengarsipan dan Akses

3
3
3
2
3
2
3
19

MPB

Kode MK

Nama Matakuliah

SKS

Kelompok MK

1

2

3

4

2
2
3
1
6
14

MBB

PB3SI107
PB3SI142
PB2SI152
PB2SI153
KK3SI116
PB2SI150
PB3SI151
Total

BB2SI137
KK2SI145
BB3SI154
BB1SI155
BB6SI156
Total

Kecakapan Antar Personal
Manajemen Sains
Kuliah Kerja Profesi (KKP)
Seminar Proposal Penelitian
Tugas Akhir/Skripsi

Kode MK

Nama Matakuliah

1

2

3

4

Pengantar Teknologi Informasi
Algoritma & Pemrograman
Algoritma & Struktur Data
Komunikasi Data
Interaksi Manusia & Komputer
Rekayasa Perangkat Lunak
Pemrograman Visual FoxPro
Perancangan Basis Data
Pengelolaan Instalasi Komputer
Pemrograman Terstruktur
Keamanan Komputer
Bahasa Pemrograman II
Sistem Basis Data
Konsep Sistem Informasi
Teknik Riset Operasi
Sistem Informasi Manajemen
Etika Profesi
Pemrograman WEB
Jaringan Komputer
Sistem Informasi Akuntansi
Sistem Penunjang Keputusan
Komputer dan Masyarakat
Simulasi dan pemodelan
Analisis Proses Bisnis

2
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
2
3
2
3
2
3
3
2
3
2
64

MKB

KB2SI105
KB3SI106
KB4SI120
KB3SI122
KB3SI123
KB3SI124
KB3SI125
KB3SI126
KB2SI135
KB3SI138
KB3SI139
KB3SI141
KB3SI114
KK2SI115
KB2SI128
KB3SI130
PB2SI131
PB3SI132
KB2SI133
KB3SI134
KB3SI143
PB2SI146
PB3SI147
KK2SI149
Total

SKS Kelompok MK

Berikut Distribusi Matakuliah Program Studi Sistem Informasi Persemester.
DISTRIBUSI
MATAKULIAH PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
PER SEMESTER
Semester

I

Kode
PK2SI101
PK2SI102
PK2SI103
PK2SI104
PK2SI105
KB3SI106
PB3SI107
PK2SI108
KK2SI109

Matakuliah
Pendidikan Agama
Pendidikan Pancasila
Bahasa Inggris
Pengantar Ilmu Ekonomi
Pengatar Teknologi Informasi
Algoritma dan Pemograman
Aplikasi Perkantoran
Bahasa Indonesia
Pengolahan Data Elektronik

SKS
2
2
2
2
2
3
3
2
2
20

Kode
KB3SI110
KK2SI111
KK2SI112
KB3SI113
KB3SI114
KB2SI115
KK3SI116
KK3SI117
KK2SI118

Matakuliah
Sistem Operasi
Pengantar Manajemen
Dasar – dasar Akutansi
Paket Programan Aplikasi
Sistem Basis Data
Konsep Sistem Informasi
Logika dan Algoritma
Aljabar Linear
Organisasi Komputer

SKS
3
2
2
3
3
2
3
3
2
23

Kode
PK2SI119
KB4SI120
KK3SI121
KB3SI122
KB3SI122
KB3SI124
KB3SI125
KB3SI126

Matakuliah
Kewarganegaraan
Algoritma dan Struktur Data
Statistik
Komunikasi Data
Interaksi manusia dan Komputer
Rekayasa perangkat Lunak
Pemograman Visual Foxpro
Perancangan Basis Data

SKS
2
4
3
3
3
3
3
3
24

Jumlah
Semester

II

Jumlah
Semester

III

Jumlah

Semester

IV

Kode
KB3SI127
KB2SI128
PB2SI129
KB3SI130
PB2SI131
PB3SI132
KB2SI133
KB3SI134

Matakuliah
Bahasa Pemograman I
Teknik Riset Operasi
Manajemen Perbankan
Sistem Informasi Manajemen
Etika profesi
Pemograman WEB
Jaringan Komputer
Sistem Informasi Akutansi

Jumlah
Semester

V

20
Kode
KB2SI135
KK2SI136
BB2SI137
KB3SI138
KB3SI139
KK4SI140
KB3SI141
PB3SI142

Matakuliah
Pengelolaan Instalasi Komputer
Pengetahuan Bisnin
Kecakapan Antara Personal
Pemograman Terstruktur
Keamanan Komputer
Analisi dan Perancangan Sistem
Informasi
Bahasa pemograman II
Desain Grafis

Jumlah
Semester

Kode
KB3SI143
KK3SI144

KK2SI149
PB2SI150
PB3SI151
KB3SI143
KK2SI145
KB2SI150
Jumlah

SKS
2
2
2
3
3
4
3
3
22

KK2SI145
PB2SI146
PB3SI147
KK2SI138

VI

SKS
3
2
2
3
2
3
2
3

Matakuliah
Sistem Penunjang Keputusan
Manajemen
Proyek
Sistem
Informasi
Manajemen Sains
Komputer dan Masyarakat
Simulasi dan Pemodalan
Testing
dan
implementasi
Sisitem imformasi
Analisis Proses Bisnis
Sistem Pakar
Sistem pengarsipan dan Akses
*Ekonomi Teknik
*Teori Bahasa Otomata
*Manajemen Sistem Pakar

SKS
3
3
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
29

Semester

VII

Kode

Matakuliah

PB2SI152

Manajemen pemasaran

3

PB2SI153

Metode Penelitian

2

BB3SI154

Kuliah Kerja Profesi(KKP)

3

Jumlah

Semester
VIII

SKS

8

Kode
BB1SI155
BB6SI156

Matakuliah
Seminar Proposal Penelitian
Tugas Akhir/Skripsi

Jumlah

SKS
1
6
7

Catatan :
* = Matakuliah pilihan
7.2 Program Studi Sistem Komputer
7.2.1 Visi
Visi program studi sistem komputer sebagai berikut :
“Terwujud program studi sistem komputer sebagai pusat kajian dan
penyelenggaraan pendidikan bidang ilmu komputer yang berwawasan
wirausaha, berbudaya dan mandiri untuk menghasilkan sarjana komputer
yang berkualitas dan profesional dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan
ilmu teknologi serta mampu bersaing ditingkat nasional dan internasional
2030”
7.2.2 Misi
Untuk mewujudkan visi tersebut, selanjutnya di lanjut kan misi program studi sistem
komputer sebagai berikut :
a. Menyelanggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan
lulusan yang berkualitas dan profesional.
b. Menyelanggarakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas
dan profesional dibidang ilmu komputer yang berwawasan wirausaha,
berbudaya dan mandiri
c. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidikan dan tenaga
kependidikan agar mampu memberikan pendidikan dan pengajaran yang
berkualitas bagi peserta didik.
d. Melakukan kajian dan penelitian di bidang ilmu komputer untuk penerapan
dan pengembangan disiplin ilmu yang bermanfaat dan bermartabat.
e. Menyelangarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui berbagai
aplikasi teknologi informasin untuk membantu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

7.2.3 Tujuan
Berdasarkan visi dan misi yang dipaparkan, maka tujuan yang ingin diwujudkan oleh
program studi sistem komputer adalah sebagai berikut :
a. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional dibidang ilmu
komputer untuk menunjang kebutuhan masyarakat dan industri.
b. Menghasilkan sarjana komputer yang memiliki keahlian dan kemampuan
untuk mengembangkan diri secara mandiri dan tanggap terhadap kebutuhan
masyarakat
c. Mengembangkan kemampuan tenaga pendidikan (Dosen) dalam mendukung
terwujudnya kegiatan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dan
profesional.
d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian yang dilakukan oleh dosen
dan mahasiswa yang bermanfaat untuk pengembangan pendidikan dan
pengabdian masyarakat.
e. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik dalam bentuk
kerjasama dalam mengatasi permasalahan dibidang teknologi informasi.
7.2.4 Kompotensi
Secara spesifik, sarjana sistem komputer STMIK Bina Bangsa Kendari akan memiliki
kompetensi sebagai berikut :
Kompetensi utama lulusan program studi sistem komputer STMIK Bina
Bangsa Kendari :
a. Memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, memformulasikan dan
memecahkan masalah – masalah perancangan perangkat lunak, sistem
tertanam, maupun jaringan komputer yang terintegrasi dalam sistem
teknologi informasi.
b. Memiliki kemampuan untuk menginplementasikan hasil – hasil penyelesaian
masalah dan wawasan yang luas dalam kehidupan sehari –hari baik
dilingkungan akademisi maupun lingkungan masyarakat luas.
c. Memiliki kemampuan untuk beradapatasi terhadap perkembangan teknologi
informasi yang cepat dan inovasi – inovasi terbaru.
d. Mampu berkomunikasi dan berkerjasama secara efektif
e. Memiliki rasa tanggung jawab dan etika profesi yang baik
Kompetensi pendukung lulusan program studi sistem komputer STMIK Bina
Bangsa Kendari :
a. Membuat struktur jaringan komputer serta penerapanya, analisis jaringan
komputer, jenis protocol dan interface jaringan, merancang pengalokasian
alamat jaringan, memahami konsep VLAN, penggunaan bridge, routing dan
kombinasi router dengan vlan serta desain jaringan.
b. Mampu menginplemantasikan arsitektur jaringan dan protocol jaringan
komputer pada bagian intenetworknya serta memberikan pengetahuan

tentang perancangan jaringan dan manajemen jaringan komputer yang baik
dan benar pada internetwork.
c. Memahami dan mampu menginplementasikan keamanan jaringan, konsep
keamanan dasar, ancaman, kelemahan dan serangan, kroptografi, sistem
kripto dengan public keya dan digital signature, keamanan jaringan IP, SSL
dan TSL, email dan keamanan web, policy, keamanan sistem operasi
windows keamanan jaringan komputer nirkabel.
d. Memahami interaksi manusia dengan komputer dari berbagai sudut pangang
antara lain : interaksi manusia dan komputer, intelektual dan social.
Membangun sistem interaksi melalui berbagai alat sensor, teori – teori
pemrosesan informasi dari manusia dengan komputer dan masalah adaptasi.

Kompetensi tambahan lulusan program studi sistem komputer STMIK Bina
Bangsa Kendari
a. Mampu menganalisis dan mendesain sistem perangkat lunak embedded
dengan menggunakan berbagai konsep model sistem atau komponen dengan
mengetahui konsep komponen dalam software, model – model komputasi,
statecharts, functional blok diagram,software framework, metode
pengembangan dan software real time .
b. Memahami teori dan praktek pemrograman menggunakan bahasa
rakitan/assembly dengan mengetahui I/O, logika dan aritmetika, pengurutan
dan control program, register, dan pengalamatan.
c. Memahami teknik dan cara mengembangkan prangkat lunak bermutu tinggi,
mengetahui perkembagan dan rekayasa perangkat lunak serta prospek
karakteristik dan komponen perangkat lunak, daur hidup dan prototyping,
coding dan bahasa pemrograman, uji coba dan pemeliharaan software,
konfigurasi dan manajemen sofrware.
7.2.4 Kurikulum program studi sistem komputer
Jumlah beban sistem kredit semester (SKS) yang harus ditempuh oleh mahasiswa
program studi sistem komputer sebanyak 145 sks. Jumlah ini terbagi 5 (lima)
kelompok matakuliah sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
5.

Matakuliah pengembangan kepribadian (MPK)
Matakuliah keilmuan dan keterampilan (MKK)
Matakuliah berkehidupan bersama (MBB)
Matakuliah keahlian berkarya (MKB)
Matakuliah prilaku berkarya (MPB)

Berikut diuraikan pengelompokkan kurikulum berbasis kompetensi program studi
sistem komputer sebagai berikut :
PENGELEMPOKAN KURIKULUM BERBASI KOMPETENSI PROGRAM STUDI
SISTEM INFORMASI
Kode MK
1

PK2SK101
PK2SK102
PK2SK103
PK2SK110
PK2SI119
Total

Nama Matakuliah
2

Pendidkan Agama
Pendidikan Pancasila
Bahasa Inggris
Bahasa Indonesia
Kewarganegaraan

SKS Kelompok MK
3

4

2
2
2
2
2
10

MPK

Kode MK

Nama Matakuliah

SKS

Kelompok MK

1

2

3

4

2
2
2
3
3
2
3
2
2
2
2
3
2
2
32

MKK

KK2SK111
KK2SK113
KK2SK115
KK3SK116
KK3SK118
KB2SK119
KK3SK134
PK2SK151
KK2SK104
KK2SK108
KK2SK109
KK3SI121
BB2SK143
PB2SK138
Total

Elektronika Dasar
Kalkulus II
Fisika Dasar II
Logika & Algoritma
Aljabar Linear
Organisasi Komputer
Persamaan Diferensial
Sistem Digital
Fisika Dasar I
Kalkulus
Pengolahan Data Elektronik
Statistika
Kecakapan Antar Personal
Pengetahuan Bisnis

Kode MK

Nama Matakuliah

1

BB1SI155
BB6SI156
KB2SK154
PB2SK155
Total

2

Seminar Proposal Penelitian
Tugas Akhir/Skripsi
Arsitektur Komputer
Metode Penelitian

SKS Kelompok MK
3

4

1
6
2
2
11

MBB

Kode MK
1

KB2SK105
KK3SK106
KB4SI120
KB2SK123
KB3SI122
KB3SI124
KB3SI125
KB3SI126
KB2SK141
KB3SK142
KB2SK112
KB3SK114
KB3SK117
KB3SK128
KB2SK129
KB2SK131
KB2SK133
PB2SK135
KB3SK136
KB3SK149
KB3SK150
Total

Nama Matakuliah

SKS Kelompok KM

2

3

Pengantar Tekhnologi Informasi
Algoritma & Pemrograman
Algoritma & Struktur Data
Microprocessor
Komunikasi Data
Rekayasa Perangkat Lunak
Pemrograman Visual FoxPro
Perancangan Basis Data
Troubleshooting
Pemrograman Terstruktur
Pengantar Manajemen
Sistem Basis Data
Sistem Operasi
Bahasa Pemrograman 1
Bahasa Rakitan
Jaringan Komputer
Pengantar Telekomunikasi
Etika Profesi
Peranc. Dan Perakitan
Komputer
Sistem Penunjang Keputusan
Pemrosesan Paralel

2
3
4
2
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
2
2
2
2

4

MKB

3
3
3
57

Kode MK

Nama Matakuliah

SKS

Kelompok KM

1

2

3

4

Teknik Riset Operasi
Pemrograman WEB
Komputer & Masyarakat
Simulasi & Pemodelan
Manajemen Sains
Analisis Proses Bisnis
Sistem Pakar
Aplikasi Perkantoran
Pengelolaan Instalasi Komputer
Metodologi Perancangan
Program
Interfacing
Bahasa Pemrograman II
Desain Grafis
Kuliah Kerja Profesi (KKP)

2
3
2
3
2
2
2
3
2

KB2SK130
PB3SK132
PB2SK147
PB3SK148
PB2SK146
PB3SK152
PB2SK153
KK3SK107
KB2SK137
KB3SK139
KB2SK140
KB3SK126
PB3SK145
BB3SK156
Total

3
2
3
3
3
35

MPB

Berikut Distribusi Matakuliah Program Studi Sistem Komputer Persemester.
Semester

I

Kode MK
PK2SK101
PK2SK102
PK2SK102
PK2SK103
PK2SK104
PK2SK105
KK3SK106
KK3SK108
KK2SK109
KK2SK110

Matakuliah
Pendidikan Agama
Pendidikan Pancasila
Bahasa Inggris
Fisika Dasar 1
Pengantar Teknologi Informasi
Aplikasi Perkantoran
Algoritma Dan Pemograman
Kalkulus
Pengolahan Data Elektronik
Bahasa Indonesia

SKS
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
22

Kode MK
PK2SK101
PK2SK102
PK2SK102
PK2SK103
PK2SK104
PK2SK105
KK3SK106
KK3SK108
KK2SK109

Matakuliah
Elektronika Dasar
Pengantar Manajemen
Kalkulus II
Sistem Basis Data
Fisika Dasar 2
Logika Dan Algoritma
Sistem Operasi
Aljabar Linear
Organisasi Komputer

SKS
2
2
2
2
2
3
3
2
2
20

Kode MK
PK2SK119
KB4SK120
KK3SK121
KB2SK123
KB3SK122
KB3SK124
KB3SK125
KB3SK126

Matakuliah
Kewarganegaraan
Algoritma Dan Sturuktur Data
Statistika
Microprosesor
Komunikasi Data
Rekayasa Perangkat Lunak
Pemograman Visual Foxpro
Perancangan Basis Data

SKS
2
4
3
2
3
3
3
3
23

JUMLAH

Semester

II

JUMLAH
Semester

III

JUMLAH

Semester

IV

Kode MK
KB3SK128
KB2SK129
KB2SK130
KB2SK131
PB3SK132
KB2SK133
KK3SK134
PB2SK135
KB3SK136

Matakuliah
Bahasa Pemograman I
Bahasa Rakitan
Teknik Riset Operasi
Jaringan Komputer
Program Web
Pengantar Telekomunikasi
Persamaan Diferensi
Etika Profesi
Perancangan
Dan
Perakitan
Komputer

JUMLAH
Semester

V

22
Kode MK
KB2SK137
KB3SK139
KB2SK140
KB2SK141
KB3SK142
BB3SK143
KB3SK126
PB2SK138
PB3SK145

Matakuliah
Pengolahan Instalasi Komputer
Metodologi Perancangan Program
Interpacing
Troubleshooting
Pemrograman Terstruktur
Kecakapan Antar Personal
Bahasa Pemrograman II
Pengetahuan Bisnis
Desain Grafis

SKS
2
3
2
3
3
2
3
2
3
23

Kode MK
PB2SK147
PB3SK148
KB3SK149
KB3SK150
PK2SK151
PB2SK146
PB3SK152
PB2SK153
KB2SK161
KK2SK162
KB2SK163

Matakuliah
Komputer Dan Masyarakat
Simulasi Dan Pemodela
Sistem Penunjang Keputusan
Pemrosesan Paralel
Sistem Digital
Manajemen Sains*
Analisis Proses Bisnis
Sistem Pakar*
Ekonomi Numerik*
Teori Bahasa Dan Otomata*
Kapita Selekta*

SKS
2
3
3
3
2
2
3
2
2
3
2
27

JUMLAH
Semester

VI

JUMLAH
Semester
VII
JUMLAH

SKS
3
2
2
2
3
2
3
2
3

Kode MK
Matakuliah
KB2SK154 Arsitektur Komputer
PB2SK155 Metode Penelitian
BB3SK156 Kuliah Kerja Profesi

SKS
2
2
3
7

Semester

Kode MK
BB1SI155
BB6SI156

VIII

Matakuliah
Seminar Proposal Penelitian
Tugas Akhir/Skripsi

JUMLAH

SKS
1
6
7

Catatan : * = Matakuliah Pilihan

80%.jika sampai dengan 12 (dua belas) hari setelah ujian berakhir nilai dari dosen
yang bersangkutan belum diserahkan,maka seluruh mahasiswa diberikan nilai akhir
dengan mengacu pada standar penilai sebagai berikut:
Nilai Akhir Jika Dosen Tidak Meyerahkan Nilai
Jumlah kehadiran

Nilai

70-80%
50-69%
30-49%
0-29%

B
C
D
E

