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I.

VISI DAN MISI

Visi
“Program Studi Teknik Industri menjadi lembaga yang berperan aktif dalam
pendidikan, penerapan dan pengembangan keilmuan teknik industri
dengan memegang teguh profesionalisme dan nilai-nilai Kristiani dalam
rangka mendukung suksesnya pembangunan nasional.”

Misi
1.
2.
3.
4.

Mendidik Sarjana Teknik Industri yang profesional, handal dan
beretika.
Mengembangkan keilmuan di bidang teknik industri sejalan dengan
kemajuan teknologi terkini.
Meningkatkan kemampuan dan daya saing lulusan melalui kerjasama
dengan pihak industri.
Berkontribusi kepada masyarakat melalui penerapan keilmuan Teknik
Industri, khususnya dalam meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (UMKM).
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II.
II.1
1.

2.
3.

II.2

PROGRAM PENDIDIKAN

Tujuan Pendidikan
Menghasilkan Sarjana Teknik yang mempunyai kemampuan dalam
melakukan perancangan dan perbaikan sistem yang terdiri atas
manusia, material, peralatan dan energi, secara kreatif dengan
memanfaatkan keilmuan Teknik Industri yang didukung teknologi
terkini.
Menghasilkan Sarjana Teknik yang memiliki soft skill yang memadai
untuk berkarya di dunia kerja dan dunia usaha.
Program Sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi
sebagai berikut:
a. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang
keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami,
menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang
ada di dalam kawasan keahliannya.
b. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang
dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan
produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan
perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama.
c. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri
berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan
bersama di masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai integrity
(integritas), care (kepedulian), dan excellence (keprimaan).
d. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi
dan atau kesenian yang merupakan keahliannya.

Definisi Teknik Industri

Definisi Teknik Industri resmi yang dirumuskan oleh Institute of Industrial
Engineers adalah sebagai berikut:
“Industrial engineering is concerned with the design,
improvement and installation of integrated systems of people,
materials, information, equipment, and energy. It draws upon
specialized knowledge and skill in the mathematical, physical,
and social sciences together with the principles and methods of
engineering analysis and design to specify, predict and
evaluate the results to be obtained from such systems.” (Turner,
1993)
8
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II.3

Materi Kuliah

Materi yang diberikan bertitik tolak pada peran Sarjana Teknik Industri
dalam usaha meningkatkan efisiensi dan produktivitas pada perancangan,
pemasangan, perbaikan, pengoperasian dan manajemen sistem pada
berbagai tingkat, mulai tingkat stasiun kerja (workplace) sampai tingkat
perusahaan.
•
Managerial Skill
Lulusan mampu merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan
mengendalikan proses bisnis
− Marketing Management
− Human Resources Management
− Project Feasibility Study
− Innovation and Entrepreneurship
•

Manufacturing Management Skill
Lulusan mampu menggunakan berbagai macam metode dan
perangkat lunak untuk melakukan kajian dalam bidang manufaktur
− Inventory Management Analysis
− Production Planning & Schedulling Analysis
− Distribution & Supply Chain Analysis
− Quality Management Analysis

•

Industrial Facility and Product Design Skill
Lulusan mampu merancang sistem, fasilitas dan produk industri
dengan dukungan perangkat lunak terkini
−
Ergonomic Product Design
−
Work Center Design
−
Facility Design

•

System & Business Process Analysis Through Modern Information
Technology
Lulusan mampu menggunakan infrastruktur teknologi informasi dalam
melakukan peningkatan kinerja sistem dan proses bisnis
−
Enterprise Resources Planning
−
Customer Relationship Management
−
E-business

9
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III.

KURIKULUM

Kurikulum Teknik Industri Universitas Kristen Maranatha tahun 2016 terdiri
dari 104 sks mata kuliah inti sesuai dengan kesepakatan bersama forum
Badan Kerja Sama Teknik Industri (BKSTI). Sedangkan minimal 41 sks mata
kuliah pendukung yang diarahkan oleh institusi agar lulusan memiliki
kompetensi yang diharapkan. Adapun Kurikulum ini telah berbasis
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
Mata kuliah inti diberikan untuk menunjang kompetensi utama sebesar
104/145 = 71,72% yang berarti telah memenuhi syarat minimal dan
maksimal yaitu antara 40% hingga 80%, sedangkan untuk mata kuliah
pendukung diberikan untuk menunjang kompetensi pendukung sebesar
41/145 = 28,28% yang berarti telah memenuhi syarat minimal dan
maksimal yaitu antara 20% hingga 40%. Batas-batas persyaratan ini
terdapat pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi Menteri
Pendidikan Nasional pasal 5.
Forum BKSTI berperan sebagai kelompok masyarakat pemrakarsa
kurikulum inti telah memberikan acuan untuk kurikulum inti yang berlaku
untuk Program Studi Teknik Industri di Indonesia. Berkenaan dengan
KepMenDikNas No 045 ini juga dalam pasal 4 ayat 1 h dan pasal 7 yang
menjelaskan peran kalangan perguruan tinggi di dalam merumuskan
kurikulum inti. Hal ini menjadikan penyusunan kurikulum inti tidak
mengacu lagi pada KepMenDikNas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar
Mahasiswa.
Total beban SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa minimal 145 sks dan
maksimal 155 sks, tergantung dari jumlah mata kuliah pilihan/tidak wajib
yang dipilih oleh masing-masing mahasiswa. Hal ini telah sesuai dengan
peraturan KepMenDikNas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar
Mahasiswa pasal 6 ayat 4 untuk program studi diploma IV yaitu minimal
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144 sks dan maksimal 160 sks yang dijadwalkan untuk 8 semester dan
dapat ditempuh kurang dari 8 semester.

III.1 Struktur Kurikulum
Kurikulum Program Studi Teknik Industri tahun 2016 ini diwajibkan mulai
untuk mahasiswa angkatan 2016 dan mahasiswa angkatan sebelumnya
karena alasan-alasan tertentu.
Kurikulum Program Studi Teknik Industri tahun 2016 terdiri dari:
• MK. Inti
:
104 SKS
• MK. Institusi
:
minimal 41 SKS
Penempatan mata kuliah Kurikulum Teknik Industri tahun 2016 dalam
semester dipaparkan dalam kurikulum di bawah ini:

11

12

IC102

IC103

IC104

IC105

IC106

IC107

IC108
IC109

3

4

5

6

7

8
9

Kode
MK
IC101

2

1

No

Nama Mata Kuliah

Organisasi dan Manajemen
Perusahaan Industri
Pengantar Teknik Industri
Bahasa Inggris Akademik
Total SKS

Pengantar Ekonomika

Praktikum Menggambar Teknik

Menggambar Teknik

Fisika 1

Matriks dan Vektor

Matematika Dasar 1

Semester 1

3
2
18

2

2

1

2

2

2

2

SKS

Inti
Inti

Inti

Inti

Inti

Inti,
Responsi
Inti,
Responsi
Inti,
Responsi
Inti

Kategori

Pengantar Teknik Industri

Pengantar Teknik Industri

Menggambar Teknik

Matematika Dasar 1

Matematika Dasar 1

Prasyarat

minimal
bersamaan
minimal
bersamaan
minimal
bersamaan
minimal
bersamaan

minimal
bersamaan

Keterangan

Kurikulum Teknik Industri Universitas Kristen Maranatha Tahun 2016
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IC204

IC205

IC206

IC207

IC208
IC209

5

6

7

8
9

Kode
MK
IC201
IC202
IC203

4

1
2
3

No

Nama Mata Kuliah

Pemrograman dan Dasar Komputer
Kepemimpinan dan Kerja Tim
Total SKS

Material Teknik

Analisis Perancangan Kerja dan
Ergonomi 1

Statistika Industri 1

Mekanika Teknik

Matematika Dasar 2
Fisika 2
Praktikum Fisika

Semester 2

3
2
19

2

2

3

2

2
2
1

SKS

Inti
Institusi

Inti

Inti

Inti

Inti

Inti
Inti
Inti

Kategori

Prasyarat

Matematika Dasar 1

Fisika 2

Matematika Dasar 1
Statistika Industri 1

Matematika Dasar 1
Menggambar Teknik
Matematika Dasar 2

Matematika Dasar 1
Fisika 1
Fisika 2

Keterangan
telah menempuh
telah menempuh
minimal
bersamaan
telah menempuh
telah menempuh
minimal
bersamaan
telah menempuh
minimal
bersamaan
minimal
bersamaan
telah menempuh
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13

14

IC303
IC304

IC305

IC306

IC307

IC308

IC309

5

6

7

8

9

Kode
MK
IC301
IC302

3
4

1
2

No

Nama Mata Kuliah

Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Total SKS

Proses Manufaktur

Perencanaan dan Pengendalian
Produksi 1

Analisis Perancangan Kerja dan
Ergonomi 2
Praktikum Analisis Perancangan
Kerja dan Ergonomi

Statistika Industri 2
Praktikum Statistika Industri

Matematika Lanjut
Penelitian Operasional 1

Semester 3

2
19

2

3

1

2

3
1

2
3

SKS

Institusi

Inti

Inti

Inti

Inti

Inti
Inti

Inti
Inti

Kategori

Prasyarat

Menggambar Teknik
Material Teknik

Penelitian Operasional 1

Analisis Perancangan Kerja dan
Ergonomi 1
Menggambar Teknik
Mekanika Teknik
Analisis Perancangan Kerja dan
Ergonomi 2
Statistika Industri 2

Statistika Industri 1
Pemrograman dan Dasar Komputer
Statistika Industri 2

Matematika Dasar 2
Matriks dan Vektor
Pemrograman dan Dasar Komputer
Matematika Lanjut

Keterangan

telah menempuh
telah menempuh
minimal
bersamaan
minimal
bersamaan
minimal
bersamaan
telah menempuh
telah menempuh

telah menempuh
telah menempuh
telah menempuh
minimal
bersamaan
telah menempuh
telah menempuh
minimal
bersamaan
telah menempuh
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IC402

IC403
IC404

IC405

IC406

IC407

IC408

IC409
IC410

3
4

5

6

7

8

9
10

Kode
MK
IC401

2

1

No

Nama Mata Kuliah

Total SKS

Praktikum Proses Manufaktur
Sistem Informasi Manajemen

Psikologi Industri

Pemodelan Sistem

Perencanaan dan Pengendalian
Produksi 2
Praktikum Perencanaan dan
Pengendalian Produksi

Analisis Biaya
Ekonomi Teknik

Praktikum Penelitian Operasional

Penelitian Operasional 2

Semester 4

20

1
2

2

2

1

3

2
3

1

3

SKS

Inti
Institusi

Inti

Inti

Inti

Inti

Inti
Inti

Inti

Inti

Kategori

Prasyarat

Statistika Industri 2
Analisis Perancangan Kerja dan
Ergonomi 2
Proses Manufaktur
Organisasi dan Manajemen
Perusahaan Industri

Perencanaan dan Pengendalian
Produksi 1
Perencanaan dan Pengendalian
Produksi 2
Praktikum Analisis Perancangan
Kerja dan Ergonomi
Penelitian Operasional 2

Statistika Industri 2
Matematika Dasar 1
Statistika Industri 2
Analisis Biaya

Statistika Industri 1
Penelitian Operasional 1
Penelitian Operasional 2

Keterangan

telah menempuh
telah menempuh

minimal
bersamaan
telah menempuh
telah menempuh

minimal
bersamaan
telah menempuh

telah menempuh
telah menempuh
minimal
bersamaan
telah menempuh
telah menempuh
telah menempuh
minimal
bersamaan
telah menempuh
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15

16

IC502

IC503

IC504

IC505

IC506

IC507
IC508

3

4

5

6

7
8

Kode
MK
IC501

2

1

No

Nama Mata Kuliah

Total SKS

Perancangan Basis Data
Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Pemasaran

Praktikum Analisis dan Perancangan
Sistem Informasi
Metodologi Penelitian

Analisis dan Perancangan Sistem
Informasi

Pengendalian dan Penjaminan Mutu

Simulasi Komputer

Semester 5

18

2
2

3

2

1

2

3

3

SKS

Institusi
Institusi

Institusi

Inti

Inti

Inti

Inti

Inti

Kategori

Organisasi dan Manajemen
Perusahaan Industri
Pemrograman dan Dasar Komputer
Organisasi dan Manajemen
Perusahaan Industri

Statistika Industri 2
Pemodelan Sistem
Penelitian Operasional 2
Pemrograman dan Dasar Komputer
Matematika Dasar 1
Statistika Industri 2
Matematika Dasar 1
Organisasi dan Manajemen
Perusahaan Industri
Pemrograman dan Dasar Komputer
Analisis dan Perancangan Sistem
Informasi
Pemodelan Sistem
Statistika Industri 2
Penelitian Operasional 2
Simulasi Komputer

Prasyarat

telah menempuh
telah menempuh

telah menempuh
minimal
bersamaan
telah menempuh
telah menempuh
telah menempuh
minimal
bersamaan
telah menempuh

telah menempuh
telah menempuh
telah menempuh
telah menempuh
telah menempuh
telah menempuh
telah menempuh
telah menempuh

Keterangan
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IC602

IC603

IC604

IC605

IC606

IC607

4

5

6

7

8

Kode
MK
MK039
IC601

3

1
2

No

Nama Mata Kuliah

Analisis Data Statistik
Total SKS

ERP dan CRM

Manajemen Rantai Pasok

Perancangan Produk

Sistem Lingkungan Industri

Praktikum Perancangan Tata Letak
Fasilitas

Tata Tulis dan Komunikasi Ilmiah
Perancangan Tata Letak Fasilitas

Semester 6

2
18

2

3

3

2

1

2
3

SKS

Institusi

Institusi

Institusi

Institusi

Inti

Inti

Inti
Inti

Kategori

Analisis Perancangan Kerja dan
Ergonomi 2
Manajemen Pemasaran
Material Teknik
Proses Manufaktur
Perencanaan dan Pengendalian
Produksi 2
Sistem Informasi Manajemen
Perancangan Basis Data
Statistika Industri 2

Praktikum Perencanaan dan
Pengendalian Produksi

telah menempuh

Analisis Perancangan Kerja dan
Ergonomi 2
Penelitian Operasional 2
Analisis Biaya
Ekonomi Teknik
Perancangan Tata Letak Fasilitas

telah menempuh
telah menempuh
telah menempuh

telah menempuh
telah menempuh
telah menempuh
telah menempuh

minimal ditempuh
pada semester 4
telah menempuh

telah menempuh
telah menempuh
telah menempuh
minimal
bersamaan
telah menempuh

telah menempuh

Keterangan

Perencanaan dan Pengendalian
Produksi 2

Prasyarat
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17

18

IC703
IC704

IC705

5
6

7

8
9
10

IC702

Kode
MK
MK017
MK024
IC701

4

1
2
3

No

Nama Mata Kuliah

Pilihan 1
Pilihan 2
Pilihan 3
Total SKS

Kerja Praktek

Praktikum Analisis dan Perancangan
Perusahaan
Pengantar Teknologi Industri
Studium Generale

Pancasila
Pendidikan Kewarganegaraan
Analisis dan Perancangan
Perusahaan

Semester 7

2
2
2
18

2

2
0

1

2
2
3

SKS

Institusi

Institusi
Institusi

Inti

Inti
Inti
Inti

Kategori

Organisasi dan Manajemen
Perusahaan Industri
Analisis Biaya
Ekonomi Teknik
Analisis dan Perancangan
Perusahaan

Prasyarat

minimal telah
menempuh 90 sks
minimal telah
menempuh 90 sks

telah menempuh
telah menempuh
minimal
bersamaan

telah menempuh

Keterangan
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IC802

Kode
MK
MK060/
MK062
MK061
IC801
Nama Mata Kuliah

Pilihan 4
Pilihan 5
Total SKS

Tugas Akhir *)

Fenomenologi Agama/Pendidikan
Agama Kristen
Etika
Kewirausahaan

2
2
15

5

2
2

2

SKS

Inti

Institusi
Institusi

Inti

Kategori

Analisis dan Perancangan
Perusahaan

Organisasi dan Manajemen
Perusahaan Industri
Penelitian Operasional 2
Pemodelan Sistem
Perancangan Tata Letak Fasilitas

Prasyarat

TOTAL SKS KURIKULUM 2016

145

Keterangan:
*) Tambahan prasyarat untuk Tugas Akhir: telah dinyatakan lulus mata
kuliah Metodologi Penelitian dan telah dinyatakan lulus minimal 127
SKS dengan IPK ≥ 2,00.
Hal tersebut berdasarkan SK Dekan Fakultas Teknik Universitas Kristen
Maranatha no. 001/SK/DFT/UKM/III/2013 tentang Tugas Akhir.

5
6

4

2
3

1

No

Semester 8

telah menempuh
telah menempuh
minimal
bersamaan
minimal
bersamaan

telah menempuh

Keterangan
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19

20

IC002

IC003

IC004

IC005

IC006
IC007

IC008
IC009
IC010
IC011
IC012
IC013

IC014

IC015

IC016

IC017
IC018

IC019

3

4

5

6
7

8
9
10
11
12
13

14

15

16

17
18

19

Kode
MK
IC001

2

1

No

Percakapan Bahasa Inggris
Hukum Bisnis dan Hak Milik
Intelektual
Elektronika Industri

Kecerdasan Buatan

Sistem Pengendalian Persediaan
Lanjut
Sistem Transportasi

Manajemen Strategi
Manajemen Keuangan
Manajemen Proyek
Manajemen Perbankan
e-Bisnis
Pengendalian Lantai Pabrik

Perancangan Eksperimen
Audit Kualitas

Kualitas Jasa

Fisiologi dan Biomekanika Kerja

Rekayasa Sistem Kerja

Ergonomi Makro

Sistem Manusia dan Mesin
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2
2

2

2

2

2
2
2
2
2
2

2
2

2

2

2

2
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Institusi
Institusi

Institusi
Institusi

Institusi

Institusi

Institusi

Institusi

Institusi

Kategori

Prasyarat

Penelitian Operasional 2
Pemrograman dan Dasar Komputer

Analisis Perancangan Kerja dan
Ergonomi 2
Analisis Perancangan Kerja dan
Ergonomi 2
Analisis Perancangan Kerja dan
Ergonomi 2
Analisis Perancangan Kerja dan
Ergonomi 2
Pengendalian dan Penjaminan
Mutu
Statistika Industri 2
Pengendalian dan Penjaminan
Mutu
Analisis Biaya
Analisis Biaya
Penelitian Operasional 2
Analisis Biaya
Manajemen Pemasaran
Perencanaan dan Pengendalian
Produksi 2
Perencanaan dan Pengendalian
Produksi 2
Manajemen Rantai Pasok

Keterangan

minimal
bersamaan
telah menempuh
telah menempuh

telah menempuh

telah menempuh
telah menempuh
telah menempuh
telah menempuh
telah menempuh
telah menempuh

telah menempuh
telah menempuh

telah menempuh

telah menempuh

telah menempuh

telah menempuh

telah menempuh
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III.2 Silabus
Silabus tiap mata kuliah adalah sebagai berikut:

SEMESTER 1
IC101 MATEMATIKA DASAR 1
Mata kuliah ini menjelaskan tentang sistem bilangan riil, ketidaksamaan,
fungsi dan limit, turunan serta penggunaan turunan.
IC102 MATRIKS DAN VEKTOR
Mata kuliah ini menjelaskan tentang sistem persamaan linier dan matriks,
determinan, vektor di ruang 2 dan 3 dimensi, ruang-ruang vektor,
transformasi linier, nilai eigen dan vektor eigen.
IC103 FISIKA 1
Mata kuliah ini menjelaskan tentang siklus ilmu pengetahuan, satuan
pengukuran, vektor, kinematika, dinamika, Hukum Newton I, II, dan III,
Hukum Gravitasi, Hukum Kepler, usaha dan energi, momentum,
keseimbangan statika, fluida, dan termodinamika.
IC104 MENGGAMBAR TEKNIK
Mata kuliah ini menjelaskan mengenai penggunaan alat-alat gambar teknik
dan alat-alat ukur dimensi ruang dan benda; pengertian teknik
menggambar: teknik proyeksi, teknik potongan, dan teknik bentangan;
pengertian teknik pengukuran: pengukuran dasar, pengukuran sederhana,
pengukuran presisi, dan pengukuran sudut; pengertian standar ukuran,
standar huruf dan angka, macam-macam garis, tanda pengerjaan, toleransi
ukuran, toleransi geometrik dan suaian dasar; pengenalan alat kerja teknik:
gauge, ulir, pegas, dan konstruksi roda gigi.
IC105 PRAKTIKUM MENGGAMBAR TEKNIK
Mata kuliah ini mempraktekkan teknik-teknik menggambar.
IC106 PENGANTAR EKONOMIKA
Mata kuliah ini mempelajari konsep dasar ekonomi dan makro ekonomi
meliputi pengertian dan terminologi ilmu ekonomi, pendapatan nasional,
kebijakan fiskal, ekonomi 3 sektor, ekonomi internasional, perdagangan
luar negeri, uang, bank, dan lembaga ekonomi, ekonomi pembangunan,
perencanaan ekonomi, supply - demand, teori permintaan konsumen dan
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utilitas, teori produksi, struktur pasar, tipe persaingan pasar dan
perusahaan, faktor produksi.
IC107 ORGANISASI DAN MANAJEMEN PERUSAHAAN INDUSTRI
Mata kuliah ini menjelaskan tentang siklus manajemen perusahaan,
konsep pengorganisasian, dimensi kontekstual dan struktur, tujuan dan
strategi, siklus hidup organisasi, budaya organisasi, kekuatan dan
kelemahan struktur organisasi, inovasi dan pengambilan keputusan,
keterkaitan antar departemen, jenis struktur organisasi, peran organisasi
belajar dalam perancangan organisasi.
IC108 PENGANTAR TEKNIK INDUSTRI
Mata kuliah ini menjelaskan tentang peran proses perancangan dalam
engineering, sejarah, pengertian, ruang lingkup, permasalahan dan profesi
teknik industri, serta menjelaskan pendekatan-pendekatan untuk
memecahkan masalah dan etika profesi.
IC109 BAHASA INGGRIS AKADEMIK
Mata kuliah ini menjelaskan tentang review teori grammar, reading
comprehension and note taking, academic writing, using English dictionary,
using bibliography, referencing, surveying sources, writing footnotes &
bibliography, presentations in English, listening comprehension and note
taking, Industrial Engineering vocabularies – Ergonomics, Industrial
Management, Quality Engineering and Industrial Systems.

SEMESTER 2
IC201 MATEMATIKA DASAR 2
Mata kuliah ini menjelaskan tentang integral, penggunaan integral, barisan
dan deret.
IC202 FISIKA 2
Mata kuliah ini menjelaskan tentang gelombang mekanik, listrik, magnet,
rangkaian listrik, gelombang elektromagnetik, cahaya, dan optik.
IC203 PRAKTIKUM FISIKA
Mata kuliah ini mempraktekkan pengukuran, gerak, gaya, momentum,
fluida, listrik, magnet, gelombang, dan optik.
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IC204 MEKANIKA TEKNIK
Mata kuliah ini menjelaskan: interaksi gaya, tegangan, dan moment pada
sistem pembebanan statika dua dimensi; bending moment dan tegangan
dari beban terpusat dan terbagi rata pada konstruksi yang ditumpu dan
kantilever; dasar teori perancangan kekuatan statik suatu konstruksi.
IC205 STATISTIKA INDUSTRI 1
Mata kuliah ini menjelaskan tentang dasar-dasar teori peluang, cara
menentukan distribusi peluang dan menggunakan teori peluang dalam
menganalisis masalah perancangan, perbaikan, pemasangan dan
pengoperasian sistem integral.
IC206 ANALISIS PERANCANGAN KERJA DAN ERGONOMI 1
Mata kuliah ini menjelaskan mengenai konsep kerja, sistem kerja dan
perannya dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas, pengukuran
waktu kerja menggunakan pengukuran langsung, kurva belajar, studi
gerakan, dan prinsip ekonomi gerakan serta data waktu gerakan metode
WF dan MTM, pengukuran kerja fisiologis, pengukuran beban kerja, peta–
peta kerja, seven tools.
IC207 MATERIAL TEKNIK
Mata kuliah ini menjelaskan mengenai pengenalan pengetahuan material,
struktur material, penguatan material, material logam, diagram fasa,
material paduan logam, material polimer, material keramik, material
komposit, material organik, proses korosif, dan karakteristik material.
IC208 PEMROGRAMAN DAN DASAR KOMPUTER
Mata kuliah ini menjelaskan tentang arsitektur dan pengorganisasian
komputer, jaringan komputer, software untuk pemrograman, variabel,
algoritma dan flowchart, struktur if-then-else, struktur pengulangan, teknik
pencarian data, teknik pengurutan data.
IC209 KEPEMIMPINAN DAN KERJA TIM
Mata kuliah ini tertujuan untuk membantu mahasiswa mengenal tipe-tipe
kepemimpinan dan mampu mengembangkan potensi kepemimpinannya
sesuai kebutuhan, mengembangkan kemampuan interpersonal agar dapat
bekerjasama dengan baik dalam tim kerja.
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SEMESTER 3
IC301 MATEMATIKA LANJUT
Mata kuliah ini menjelaskan tentang integral ganda dalam Rn, turunan
dalam Rn, persamaan differensial, bidang singgung pada permukaan,
integral garis, integral permukaan.
IC302 PENELITIAN OPERASIONAL 1
Mata kuliah ini menjelaskan tentang formulasi masalah programa linier
dan turunannya, metode simpleks, dualitas, analisis sensitivitas, soal
transportasi, transhipment, penugasan.
IC303 STATISTIKA INDUSTRI 2
Mata kuliah ini menjelaskan mengenai proses estimasi, pengujian
hipotesis, analisis variansi dan analisis regresi yang digunakan untuk
menyelesaikan masalah perancangan, perbaikan, pemasangan dan
pengoperasian sistem integral.
IC304 PRAKTIKUM STATISTIKA INDUSTRI
Mata kuliah ini mempraktekkan proses sampling, pengumpulan data,
pengolahan data, dan penyajian data. Kemudian dilanjutkan dengan
pengujian distribusi data, proses estimasi, dan uji hipotesis.
IC305 ANALISIS PERANCANGAN KERJA DAN ERGONOMI 2
Mempelajari konsep dan metode perancangan suatu sistem kerja dan
aspek ergonomi dalam perancangan sistem kerja. Meliputi biomekanika
kerja, fisiologi, antropometri, penginderaan, lingkungan fisik kerja, display,
pengaruh teknologi/otomasi dalam perancangan sistem kerja,
perancangan sistem kerja setempat dan sistem kerja keseluruhan dengan
menggunakan prinsip ergonomi.
IC306 PRAKTIKUM ANALISIS PERANCANGAN KERJA DAN ERGONOMI
Mata kuliah ini mempraktekkan pengukuran beban kerja dengan sampling
pekerjaan, perbaikan sistem kerja, studi gerakan dasar, pengukuran
antropometri dan biomekanika, evaluasi keergonomisan produk, analisis
dan perancangan stasiun kerja, serta analisis dan perancangan proses
operasi.
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IC307 PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PRODUKSI 1
Mata kuliah ini menjelaskan tentang teknik peramalan permintaan,
penyeimbangan lini produksi, perencanaan agregat, jadwal induk produksi,
Rough Cut Capacity Planning, Material Requirement Planning, Capacity
Requirement Planning.
IC308 PROSES MANUFAKTUR
Mata kuliah ini menjelaskan mengenai pengenalan proses manufaktur
diantaranya tentang material, pengukuran & pemeriksaan, proses
pengecoran, metalurgi serbuk, proses pembentukan logam, proses
pembentukan non logam, proses penyambungan, proses permesinan,
proses permesinan modern, optimasi permesinan, dan sistem manufaktur.
IC309 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Pengenalan teknik keselamatan kerja; pencegahan dan penanggulangan
bahaya dalam kerja: kerja konstruksi bangunan, kerja dengan mesin, kerja
dengan material handling, kerja pengecoran logam; pengamanan pada
proses, alat dan bahan: pengamanan pada proses pengecoran logam,
pengamanan pada proses pengelasan, pengamanan pada mesin,
pengamanan pada alat kelistrikan, pengamanan bahan beracun dan bahan
yang mudah terbakar/meledak; aspek kesehatan kerja, aspek legalitas
organisatoris kecelakaan dan kesehatan kerja.

SEMESTER 4
IC401 PENELITIAN OPERASIONAL 2
Mata kuliah ini menjelaskan tentang analisis jaringan, programa dinamis,
analisis markov, sistem antrian, teori permainan.
IC402 PRAKTIKUM PENELITIAN OPERASIONAL
Mata kuliah ini mempraktekkan teknik memformulasikan masalah
optimisasi dan metode stokastik dan memecahkannya menggunakan
software.
IC403 ANALISIS BIAYA
Mata kuliah ini menjelaskan mengenai siklus akuntansi, laporan keuangan,
kalkulasi biaya bahan, kalkulasi biaya produksi pesanan, kalkulasi biaya
proses, alokasi biaya produksi gabungan dan akuntansi biaya produksi
sampingan, analisis perilaku biaya dan titik impas, overhead pabrik, sistem
25

Program Studi Teknik Industri – Universitas Kristen Maranatha

biaya standar dan analisis variansi, activity based costing, analisis laporan
keuangan.
IC404 EKONOMI TEKNIK
Mata kuliah ini menjelaskan tentang konsep nilai waktu dari uang, cara
menggunakan teknik analisis ekonomi untuk menganalisis dan memilih
alternatif investasi, memahami konsep depresiasi dan perhitungan pajak.
IC405 PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PRODUKSI 2
Mata kuliah ini menjelaskan tentang pengendalian persediaan,
penjadwalan sumber daya, Just In Time, sistem kanban, sistem
manufaktur, sistem distribusi.
IC406 PRAKTIKUM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PRODUKSI
Mata kuliah ini mempraktekkan proses peramalan permintaan, pembuatan
lini produksi, perencanaan agregat, RCCP, MRP, CRP, sistem produksi push
dan pull, pengendalian persediaan.
IC407 PEMODELAN SISTEM
Mata kuliah ini menjelaskan tentang konsep sistem, konsep model,
pendekatan sistem, pemodelan sistem, karakterisasi sistem, formulasi
model, pencarian solusi masalah yang dimodelkan.
IC408 PSIKOLOGI INDUSTRI
Mata kuliah ini menjelaskan tentang pengertian psikologi, pendekatan
dalam psikologi, bidang-bidang terapan psikologi; Atribut psikologis
manusia: pengertian intelegensia, faktor-faktor intelegensia, proses
kognitif; Kepribadian: pembentukan kepribadian, berbagai pendekatan
yang digunakan; persepsi dan pengambilan keputusan individu,
pengambilan keputusan dalam group; psikologi abnormal; motivasi kerja:
definisi, tiga kategori motivasi, model siklus motivasi; perilaku Kerja; proses
sosial dalam organisasi; manajemen konflik, negosiasi, manajemen stres;
psikologi SDM (analisis kerja); psikologi SDM (staffing dan training);
psikologi konsumen.
IC409 PRAKTIKUM PROSES MANUFAKTUR
Mata kuliah ini mempraktekkan dasar-dasar proses manufaktur melalui
interaksi langsung dengan alat-alat dan mesin-mesin produksi.
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IC410 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
Mata kuliah ini menjelaskan mengenai pengertian dasar informasi sebagai
sumberdaya yang perlu dikelola: informasi dalam organisasi, informasi
dalam sistem input-proses-output-feedback-lingkungan, kebutuhan
organisasi akan informasi; elektronik bisnis; Pengenalan akan Data Base
Management System, System Development Life Cycle; Pengenalan aplikasi
sistem informasi dan perkembangannya: Accounting Information System,
Management Information System, Decission Support System, Executive
Information System, Marketing Information System, Manufacturing
Information System.

SEMESTER 5
IC501 SIMULASI KOMPUTER
Mata kuliah ini menjelaskan dan mempraktekkan tentang formulasi model
simulasi, software simulasi, pembuatan model simulasi, eksperimen dalam
simulasi, pengambilan keputusan dengan model simulasi.
IC502 PENGENDALIAN DAN PENJAMINAN MUTU
Mata kuliah ini menjelaskan tentang konsep mutu, Total Quality
Management: Metodologi Six Sigma, Lean Six Sigma, peta kendali,
sampling penerimaan; Quality Function Deployment, desain eksperimen,
Teknik Taguchi, Standar manajemen mutu (ISO, MBNQA).
IC503 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI
Mata kuliah ini menjelaskan mengenai pengenalan tugas System Analyst;
pengertian perancangan sistem informasi: strategi perancangan dan
struktur analisis; pengertian dasar Data Flow Diagram (DFD), Entity
Relation Diagram (ERD), Flowchart, CASE; penggunaan Data Flow Diagram,
Flow Map untuk menganalisis aliran informasi dalam organisasi;
perancangan dasar data, jaringan, tampilan antar muka: input, output, dan
pembuatan prototype.
IC504 PRAKTIKUM ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI
Mata kuliah ini mempraktekkan identifikasi proses bisnis ke dalam Cross
Functional Diagram, perbaikan proses bisnis, analisis data dan
perancangan database, analisis aliran data konsep dan fisik, dan tampilan
antarmuka.
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IC505 METODOLOGI PENELITIAN
Mata kuliah ini menjelaskan tentang konsep penelitian, jenis penelitian,
identifikasi masalah, perumusan masalah dan hipotesis, metode penelitian,
pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, dan usulan penelitian.
IC506 MANAJEMEN PEMASARAN
Mata kuliah ini menjelaskan tentang pengembangan strategi dan
perencanaan pemasaran, mengumpulkan informasi dan menyelidiki
lingkungan, melakukan riset pemasaran, menganalisis pasar konsumen dan
bisnis, mengidentifikasi segmen dan target pasar, menciptakan ekuitas
merek, membentuk posisi merek, menangani persaingan, menetapkan
strategi bauran pemasaran yang meliputi produk, harga, promosi, dan
lokasi.
IC507 PERANCANGAN BASIS DATA
Mata kuliah ini menjelaskan mengenai pengertian konsep pengelolaan
data, Data Base Management System (DBMS), perancangan konseptual
basis data dengan Entitiy Relation Diagram (ERD): entitas, atribut,
kardinalitas dan normalisasi; operasi manajemen database, SQL:
menerjemahkan ERD ke dalam SQL; dan aplikasi basis data.
IC508 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
Mata kuliah ini menjelaskan tentang peran strategis Manajemen Sumber
Daya Manusia, HR Scorecard, analisis jabatan, perencanaan karyawan dan
rekrutmen, tes dan seleksi karyawan, wawancara calon karyawan,
pelatihan dan pengembangan karyawan, penilaian dan manajemen kinerja,
pengelolaan karir, dan kompensasi.

SEMESTER 6
MK039 TATA TULIS DAN KOMUNIKASI ILMIAH
Mata kuliah ini menjelaskan hakikat menulis karangan ilmiah, penggunaan
Bahasa Indonesia yang baik dan beanr dalam tulisan ilmiah sehingga
mahasiswa mampu menggunakan teknik penulisan yang benar dan lazim
dalam karangannya.
IC601 PERANCANGAN TATA LETAK FASILITAS
Mata kuliah ini menjelaskan tentang konsep dan metode perancangan tata
letak fasilitas, perancangan area produksi dan area non-produksi,
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pembuatan template rancangan, alat material handling, dan fasilitas
pendukung, Computer Aided Layout.
IC602 PRAKTIKUM PERANCANGAN TATA LETAK FASILITAS
Mata kuliah ini mempraktekkan proses perancangan tata letak fasilitas.
IC603 SISTEM LINGKUNGAN INDUSTRI
Mata kuliah ini menjelaskan tentang pendahuluan, pembahasan mengenai
dampak lingkungan, pembahasan mengenai limbah, prosedur kerja
metodologi AMDAL, penapisan, pelingkupan, prakiraan dan evaluasi
dampak, pengelolaan lingkungan, pelaporan, metode penapisan,
pelingkupan dan kerangka acuan, prakiraan dampak analisis resiko
lingkungan, pengelolaan lingkungan, ISO 14000 series, EMS, AMDAL, PIL,
SEL, PEL, produksi bersih, pengembangan AMDAL.
IC604 PERANCANGAN PRODUK
Mata kuliah ini menjelaskan proses pengembangan suatu produk diawali
dengan mengidentifikasi kebutuhan dan keuntungan bagi pengguna,
penggunaan Quality Function Deployment, penetapan spesifikasi produk,
penyusunan konsep produk, pemilihan konsep produk, perancangan dan
perencanaan proses produksi produk, prototipe, keekonomisan proses
pengembangan dan perancangan produk, hingga rencana pemasaran dan
pendaftaran produk.
IC605 MANAJEMEN RANTAI PASOK
Mata kuliah ini menjelaskan tentang pengembangan kerangka strategis
untuk menganalisis rantai pasok, desain jaringan rantai pasok dan
aplikasinya dalam e-business, perencanaan penawaran dan permintaan
dalam rantai pasok, perencanaan dan pengelolaan persediaan dalam rantai
pasok, desain dan perencanaan jaringan transportasi, dan pengelolaan
cross-functional drivers dalam rantai pasok.
IC606 ERP DAN CRM
Mata kuliah ini menjelaskan tentang konsep ERP, enterprise architecture,
dan software ERP. Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan tentang
konsep CRM, menjelaskan tentang data, informasi, dan teknologi dalam
CRM, menjelaskan dampak CRM terhadap penjualan dan strategi
pemasaran.
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IC607 ANALISIS DATA STATISTIK
Mata kuliah ini menjelaskan tentang analisis faktor, regresi jamak,
diskriminan jamak, conjoint, korelasi canonical, klaster, dan multi
dimentional scaling.

SEMESTER 7
MK017 PANCASILA
Mata kuliah ini menjelaskan tentang pemahaman Pancasila; pengertian,
kedudukan, fungsi dan peran Pancasila, Pancasila dalam rangkaian sejarah
perjuangan bangsa; perjuangan bangsa untuk merdeka, perancangan,
perumusan, pengesahan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,
perjuangan mengisi kemerdekaan, makna kakiki Ketuhanan yang Maha
Esa; hakekat Ketuhananan yang Maha Esa, hubungan negara dan agama,
konsep negara Pancasila; negara kebangsaan. perbandingan ideologi
negara, sistem ketatanegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang
Dasar 1945; Undang-undang Dasar 1945 pembukaan batang tubuh, gerak
pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 dan upaya pelestariannya;
Undang-undang Dasar 1945 dalam kehidupan ketatanegaraan Republik
Indonesia, pelestarian Undang-undang Dasar 1945, Garis Besar Haluan
Negara dan Pembangunan Nasional; kedudukan & sejarah perkembangan
materi Garis Besar Haluan Negara, arah dan kebijakan Pembangunan
Nasional, aktualisasi Pancasila dalam kehidupan; pengamalan pandangan
hidup, pengamalan dasar negara.
MK024 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pengembangan kepribadian di
lingkungan pendidikan, sebagai dasar dalam memahami hak dan kewajiban
warganegara. Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan
mampu memahami, menghayati Wawasan Nusantara (Wasantara),
Ketahanan Nasional (Tannas) dan Politik dan Strategi Nasional (Polstranas)
yang dikaitkan dengan kesadaran bela negara dalam hal: memperkuat rasa
cinta tanah air, memupuk kesadaran berbangsa, memupuk kesadaran
bernegara dan menumbuhkan sikap rela berkorban demi bangsa dan
negara.
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IC701 ANALISIS DAN PERANCANGAN PERUSAHAAN
Mata kuliah ini menjelaskan tentang feasibility study, analisis pasar,
analisis teknologi, analisis finansial, analisis sensitivitas, analisis
keuntungan sosial, analisis hukum.
IC702 PRAKTIKUM ANALISIS DAN PERANCANGAN PERUSAHAAN
Mata kuliah ini mempraktekkan proses perumusan kebutuhan, pembuatan
ide dan spesifikasi produk, penyusunan business plan, dan perancangan
perusahaan.
IC703 PENGANTAR TEKNOLOGI INDUSTRI
Mata kuliah ini mengetahui peranan berbagai teknologi terkini dalam
dunia industri, diantaranya: RFID dalam inventory management system,
robot industri, otomasi lintas produksi, nanotechnology, internet of things
(IoT), serta imaging dan rapid prototyping.
IC704 STUDIUM GENERALE
Mata kuliah ini tertujuan untuk membantu mahasiswa mengenal dunia
industri dari para praktisi.
IC705 KERJA PRAKTEK
Mata kuliah ini memberi pengalaman dan wawasan tentang aplikasi
keilmuan teknik industri di lingkungan kerja nyata.

SEMESTER 8
MK060 FENOMENOLOGI AGAMA
Mata kuliah ini mempelajari cara mengembangkan sikap kritis untuk
menguji secara konstruktif pengalaman dan motivasi beragama yang
dianutnya, juga mengembangkan wawasan pluralis yang mendasari
kesadaran akan kemajemukan pengalaman dan motivasi beragama dalam
masyarakat, sehingga pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan
mampu menjelaskan realitas kehidupan beragama sebagai fenomena yang
ada dalam kehidupan masyarakat, dari berbagai sudut pandang keilmuan,
mampu menjelaskan pengalaman dan motivasi beragama dari sudut
pandang masing-masing agama serta memahami hubungan keterkaitan
kehidupan beragama dengan kehidupan sosial politik dalam masyarakat.
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MK062 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pengembangan karakter yang di
dalamnya memuat konsep iman dan tugas panggilan sebagai orang Kristen
sehingga mata kuliah ini dapat berpeluang untuk menyelesaikan dan
menanggulangi permasalahan yang ada dalam masyarakat melalui
pendalaman pemahaman tentang Allah, manusia, moralitas, kerukunan
dan dialog, ipteks, budaya, politik, serta hukum.
MK061 ETIKA
Mata kuliah ini menjelaskan tentang etika dan manusia, cara berpikir etis
dan sikap etis berdasarkan nlai-nilai Kristiani pada setiap profesi dan bisnis.
IC801 KEWIRAUSAHAAN
Mata kuliah ini bertujuan untuk mendorong pengembangan kreativitas,
menjelaskan tentang pengertian inovasi, model kewirausahaan, cara
menganalisis faktor-faktor kritis dan pendorong dalam berwirausaha, serta
pembekalan pengalaman kewirausahaan melalui studi kasus dan tugastugas.
IC802 TUGAS AKHIR
Mata kuliah ini memberi pengalaman pengaplikasian keilmuan teknik
industri untuk melakukan pemecahan masalah dalam lingkungan kerja
nyata.

MATA KULIAH PILIHAN
IC001 SISTEM MANUSIA DAN MESIN
Mata kuliah ini menjelaskan mengenai sistem manusia (karakteristik, sifat,
kemampuan, keterbatasan, kepekaan, ketahanan, kecepatan, cara
memperoleh tenaga), sistem mesin (karakteristik, sifat, kemampuan,
keterbatasan, kepekaan, ketahanan, kecepatan, human-machine science
and technology (neuro chip, perbedaan antara manusia dan mesin, robotic,
pneumatic), human-machine interface (display, control, control-responses
ratio, ergonomic desk and computer equipment, visual equity, display and
layout), man-machine simulation program.
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IC002 ERGONOMI MAKRO
Mata kuliah ini menjelaskan mengenai konsep Ergonomi Makro, latar
belakang munculnya Ergonomi Makro, implementasi Ergonomi Makro,
keuntungan dan kerugian Intervensi Ergonomi Makro, Dimensi Struktural
dari Sistem Kerja, model Sistem Sosioteknikal, hubungan Ergonomi Makro
dengan Ergonomi Mikro, perbandingan Ergonomi Makro dengan Ergonomi
Mikro, metode penerapan Ergonomi Makro, analisis dan perancangan
Dimensi Struktural Sistem Kerja, analisis terhadap Subsistem Teknologi,
analisis terhadap Subsistem Personel, analisis terhadap Subsistem
Lingkungan Eksternal, analisis dan perancangan Dimensi Proses Sistem
Kerja, contoh-contoh kasus Ergonomi Makro di masyarakat.
IC003 REKAYASA SISTEM KERJA
Mata kuliah ini menjelaskan mengenai filosofi, pengertian, tujuan, cara
memotivasi pekerja untuk meningkatkan produktivitas, cara menciptakan
alat atau mesin untuk meningkatkan kegunaan, cara menggunakan
material untuk menyederhanakan proses, cara merawat lingkungan agar
lebih nyaman, pembagian waktu kerja 24 jam per hari, dan cara
mengadaptasi 5S-Metode Jepang.
IC004 FISIOLOGI DAN BIOMEKANIKA KERJA
Mata kuliah ini menjelaskan mengenai konsep fisiologi dan biomekanika
dalam kerja secara lebih mendalam.
IC005 KUALITAS JASA
Mata kuliah ini menjelaskan tentang perilaku, harapan, dan persepsi
pelanggan dalam industri jasa, riset pemasaran untuk mengukur harapan
dan persepsi pelanggan, membangun hubungan dengan pelanggan, peran
pekerja dan pelanggan dalam service delivery, service delivery melalui
perantara dan saluran elektronik, serta mengelola kapasitas dan
permintaan.
IC006 PERANCANGAN EKSPERIMEN
Mata kuliah ini menjelaskan tentang definisi dan fungsi perancangan
eksperimen, single factor experiment random, block design random,
experiment with several factors, eksperimen dua dan tiga faktorial, model
eksperimen, nested design, split plot design.
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IC007 AUDIT KUALITAS
Mata kuliah ini menjelaskan mengenai konsep audit kualitas, serta teknik
dan tata cara audit kualitas. Sistem penjaminan mutu, pedoman
pengelolaan standar mutu, pedoman penjaminan mutu, dokumentasi
penjaminan mutu (manual mutu, manual prosedur, instruksi kerja,
dokumen pendukung), penetapan standar, monitoring, evaluasi diri dan
audit internal, peningkatan mutu dan benchmarking, audit mutu.
IC008 MANAJEMEN STRATEGI
Mata kuliah ini menjelaskan tentang konsep dasar dari Manajemen
Strategi, Corporate Governance and Social Responsibility, pengamatan
terhadap lingkungan eksternal dan internal, formulasi strategi,
implementasi dan pengendalian strategi, dan isu-isu strategis dalam hal
mengelola teknologi dan inovasi, usaha kecil, dan organisasi nonlaba.
IC009 MANAJEMEN KEUANGAN
Mata kuliah ini menjelaskan tentang pengenalan: corporate finance,
financial statements and cash flow, financial statements analysis, dan
perencanaan jangka panjang; Valuation and capital budgeting; Resiko;
Capital structure and divident policy; Long-term financing; Options, futures,
and corporate finance; Short-term finance; Topik khusus: merger dan
akuisisi, financial distress, dan international corporate finance.
IC010 MANAJEMEN PROYEK
Mata kuliah ini menjelaskan tentang manajemen proyek modern; strategi
organisasi dan seleksi proyek; struktur dan budaya organisasi; penentuan
proyek; estimasi waktu dan biaya proyek; pengembangan rencana proyek;
mengelola resiko; penjadwalan sumber daya; kepemimpinan: menjadi
manajer proyek yang efektif; mengelola tim proyek; kerjasama: mengelola
hubungan antarorganisasi; pengukuran dan evaluasi kemajuan dan kinerja;
audit dan penutupan proyek; proyek internasional; manajemen proyek dan
masa depan.
IC011 MANAJEMEN PERBANKAN
Mata kuliah ini menjelaskan tentang pengenalan bisnis perbankan dan
manajemen jasa keuangan; teknik manajemen aset-liability dan resiko
kredit; mengelola portofolio investasi dan posisi likuditas bank dan
perusahaan keuangan serupa; mengelola sumber dana untuk bank dan
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pesaing-pesaing utama; pengadaan pinjaman untuk dunia usaha dan
konsumen; analisis kinerja perbankan, dan jalur ekspansi untuk bank.
IC012 E-BISNIS
Mata kuliah ini menjelaskan tentang e-business, e-commerce, Internet dan
World Wide Web, yang mencakup model e-business, pengembangan dan
manajemen situs e-business, transaksi keuangan online, Internet security,
e-customer relationship management, industri online, online banking and
management, dan online career services.
IC013 PENGENDALIAN LANTAI PABRIK
Mata kuliah ini menjelaskan konsep lead time, throughput diagram,
analisis-monitoring-diagnosis manufacturing flow, load oriented order
release.
IC014 SISTEM PENGENDALIAN PERSEDIAAN LANJUT
Mata kuliah ini berisi berbagai konsep sistem pengendalian persediaan,
konsep Just in Time, konsep Theory of Constraints, Distribution Resource
Planning.
IC015 SISTEM TRANSPORTASI
Mata kuliah ini menjelaskan konsep dan tujuan sistem transportasi,
hambatan fisik dan struktur ruang/waktu dari sistem transportasi, konsep
aksesibilitas dan sistem informasi geografis dalam sistem transportasi,
komponen-komponen biaya transportasi dan tipologi jaringan transportasi,
konsep penawaran dan permintaan dalam jaringan transportasi,
pengukuran terhadap berbagai indeks dalam jaringan transportasi,
keekonomisan dalam sistem transportasi, faktor-faktor lokasi dalam sistem
transportasi, jenis alat transportasi dan konsep intermodalism, konsep
rantai komoditas dan transportasi barang, konsep sistem distribusi/logistik
barang, rute transportasi/ pengiriman.
IC016 KECERDASAN BUATAN
Mata kuliah ini menjelaskan tentang konsep kecerdasan buatan, jenis-jenis
kecerdasan, elemen sistem kecerdasan, teknik pencarian cerdas, aplikasi
teknik pencarian cerdas di bidang teknik industri.
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IC017 PERCAKAPAN BAHASA INGGRIS
Mata kuliah ini menjelaskan tentang telephoning, job interviews,
presentations, introducing company and job, selling products, dealing with
complaints, marketing in English, and negotiation.
IC018 HUKUM BISNIS DAN HAK MILIK INTELEKTUAL
Mata kuliah ini menjelaskan tentang dasar-dasar hukum bisnis (hukum
dagang, hukum perselisihan dagang, wanprestasi terhadap pelanggan,
hubungan ketenagakerjaan, hak cipta, lingkungan hidup), dasar etika
bisnis, dilema etika dalam bisnis, bisnis dan pelanggan, bisnis dan tenaga
kerja, bisnis dan lingkungan hidup, bisnis dan tanggung jawab sosial,
mengembangkan budaya etika dalam perusahaan.
IC019 ELEKTRONIKA INDUSTRI
Mata kuliah ini menjelaskan tentang peralatan elektronika industri (sensor,
processor, dan motor) dengan komponen-komponen elektronikanya,
rangkaian elektronika, pengukuran besaran-besaran dalam rangkaian
elektronika.
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IV.

LABORATORIUM

Kegiatan praktikum dan beberapa perkuliahan Program Studi Teknik
Industri Universitas Kristen Maranatha dilakukan di laboratorium Program
Studi Teknik Industri Universitas Kristen Maranatha.
Laboratorium yang dimiliki oleh Program Studi Teknik Industri Universitas
Kristen Maranatha:
a.
Laboratorium Perancangan dan Komputasi
Laboratorium dipergunakan untuk praktek komputer oleh mahasiswa
Program Studi Teknik Industri serta mendukung kegiatan-kegiatan
akademis yang memerlukan komputer. Pada saat ini, laboratorium ini
melayani Praktikum Menggambar Teknik, Praktikum Proses
Manufaktur, Pemrograman dan Dasar Komputer, Praktikum
Optimisasi dan Metode Stokastik, mata kuliah Perancangan Basis
Data, mata kuliah Simulasi Komputer, mata kuliah ERP dan CRM.
b. Laboratorium Pengembangan Sistem dan Manajemen Industri
Laboratorium ini digunakan oleh Program Studi Teknik Industri untuk
Praktikum Statistika Industri serta Praktikum Analisis dan
Perancangan Perusahaan. Laboratorium ini menyediakan sarana
untuk melatih penerapan teknik-teknik statistika dalam menganalisis
data serta melakukan analisis dan perancangan perusahaan dari awal
hingga akhir.
c.
Laboratorium Analisis Perancangan Kerja dan Ergonomi
Laboratorium ini digunakan untuk praktikum Analisis Perancangan
Kerja dan Ergonomi. Laboratorium ini menyediakan sarana untuk
melakukan perancangan kerja dan perancangan produk yang
ergonomis. Mahasiswa akan dilatih kemampuannya untuk
mengamati, menganalisis dan memperbaiki suatu sistem kerja dalam
rangka meningkatkan produktivitas di dalam sistem kerja tersebut.
d. Laboratorium Proses Manufaktur
Laboratorium ini digunakan untuk Praktikum Proses Manufaktur.
Laboratorium ini menyediakan sarana bagi mahasiswa untuk
melakukan proses produksi secara langsung seperti pembubutan,
skrap, freis, las dll. Mahasiswa akan mengenal proses, keuntungan
dan kelemahan suatu proses dan mengetahui aplikasinya.
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e.

f.
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Laboratorium Sistem Produksi
Laboratorium ini digunakan untuk Praktikum Sistem Produksi.
Laboratorium ini menyediakan sarana berupa komputer yang dapat
digunakan oleh mahasiswa agar mereka mengerti dan dapat
menjalankan langsung mengenai hal-hal yang harus dipersiapkan di
perusahaan khususnya pada bagian produksi dengan menggunakan
program komputer. Mahasiswa akan lebih memahami apa yang
terjadi di lingkungan produksi seperti peramalan permintaan,
perencanaan produksi, perhitungan persediaan, jadwal pembelian,
dll.
Laboratorium Perancangan Tata Letak Fasilitas
Laboratorium ini digunakan untuk praktikum Perancangan Tata Letak
Fasilitas. Dalam praktikum ini, mahasiswa dilatih dan dituntun untuk
memiliki kemampuan untuk merancang sistem material handling dan
merancang tata letak suatu fasilitas dengan baik.
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V.

SISTEM PENDIDIKAN

Pendidikan di Universitas Kristen Maranatha diselenggarakan
menggunakan Sistem Kredit Semester dengan pengertian dasar:
A.

Sistem Kredit Semester
Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan
pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS)
untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban tugas dosen, dan
beban penyelenggaraan program.

B.

Kredit
Kredit adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya
beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggara
program pendidikan, dalam satuan waktu tertentu, serta besarnya
pengakuan atas keberhasilan pelaksanaan beban itu.

C.

Semester
Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif
selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah
semester dan ujian akhir semester. Satu tahun akademik terdiri atas 2
(dua) semester dan program studi dapat menyelenggarakan semester
antara. Semester antara diselenggarakan selama paling sedikit 8
(delapan) minggu. Apabila semester antara diselenggarakan dalam
bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali
termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester
antara.

D.

Satuan Kredit Semester (SKS)
1. 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi,
atau tutorial, terdiri atas kegiatan tatap muka 50 (lima puluh)
menit per minggu per semester; kegiatan penugasan terstruktur
60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan kegiatan
mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
2. 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau
bentuk lain yang sejenis, terdiri atas kegiatan tatap muka 100
(seratus) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 70
(tujuh puluh) menit per minggu per semester.
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3. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk
lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi
capaian pembelajaran.
4. 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik
studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian
kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang
sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
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VI.

PERWALIAN

Perwalian adalah kegiatan konsultasi antara Pembimbing Akademik (Dosen
Wali) dengan mahasiswa di bawah bimbingannya. Perwalian yang
dilakukan dalam rangka pengisian Dokumen Kontrak Beban Studi (DKBS)
untuk pembuatan kontrak akademik dilakukan sesuai jadwal yang
ditentukan Fakultas/ Program Studi sesuai dengan proses yang berlaku.
Aktivitas perwalian meliputi kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan
mahasiswa, evaluasi hasil pembelajaran dan rencana kegiatan
pembelajaran berikutnya, termasuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan
yang berkaitan dengan akademik dan soft skill. Konsultasi antara
Pembimbing Akademik (Dosen Wali) dan mahasiswa dapat dilakukan
sepanjang waktu setiap semester, dilaksanakan di dalam kampus
Universitas Kristen Maranatha, Perwalian sekurang-kurangnya dilakukan 4
(empat) kali dalam 1 (satu) semester.
Beban ideal dosen wali adalah 20 (dua puluh) orang mahasiswa per
semester, sehingga dosen dapat mengenal setiap mahasiswa yang
dibinanya. Untuk hal tersebut dosen menyediakan waktu minimal 1 (satu)
jam per minggu untuk konsultasi terhadap masalah-masalah yang dihadapi
oleh para mahasiswanya.
Pengisian Dokumen Kontrak Beban Studi (DKBS) untuk pembuatan kontrak
akademik wajib dilakukan oleh:
1.
Semua mahasiswa yang aktif.
2.
Mahasiswa yang sedang menunggu Ujian Sidang Tugas Akhir.
3.
Mahasiswa yang sedang mengerjakan Tugas Akhir.
Beban studi yang diambil mahasiswa minimal (tidak kurang dari 12 SKS),
kecuali memang mata kuliah yang harus ditempuh mahasiswa tersebut
sudah habis.
Pembimbing Akademik (Dosen Wali) memiliki kewajiban antara lain:
1. Memeriksa kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi oleh
mahasiswa yang dibimbingnya agar dapat mengikuti program
pendidikan dalam semester yang sedang berlangsung dengan lancar.
2. Mengarahkan dan membantu mahasiswa dalam menyusun program
studinya, antara lain dalam mengisi DKBS untuk pembuatan kontrak
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3.

4.

5.

6.
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akademik atau memberikan pertimbangan mengenai mata kuliah yang
sebaiknya diambil untuk semester yang akan berjalan.
Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa mengenai jumlah mata
kuliah yang sebaiknya diambil mahasiswa dengan memperhatikan
Indeks Prestasi (IP) atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang telah
dicapainya.
Mengikuti perkembangan studi setiap mahasiswa bimbingannya
sehingga dapat mengantisipasi sedini mungkin hambatan-hambatan
yang mungkin timbul dalam studi mereka.
Memberikan konsultasi kepada mahasiswa bimbingannya yang
menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan studinya. Apabila
mahasiswa tersebut memerlukan bimbingan dan konseling yang lebih
intensif, dapat meneruskannya antara lain kepada Bidang
Kesejahteraan Mahasiswa atau kepada Pusat Pelayanan Psikologi
Terpadu (P3T) Universitas Kristen Maranatha.
Membuat/mengisi berita acara perwalian sebagai dokumen bukti
kinerja dosen wali dan dokumen untuk proses perwalian selanjutnya.
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VII. BEBAN STUDI MAHASISWA
DAN PENDAFTARAN RENCANA STUDI
VII.1

Beban Studi Mahasiswa Baru

Mahasiswa baru yang memasuki semester pertama dikenakan beban studi
secara paket (Mata Kuliah ditentukan oleh Fakultas/Program studi masingmasing).
Bagi yang tidak mengambil beban studi sesuai dengan paket harus
mendapatkan dispensasi dari Dekan masing-masing Fakultas.
Mahasiswa baru dengan beban studi kurang dari paket namun tidak
memiliki dispensasi dari Dekan akan tetap dikenakan biaya beban studi
sama dengan biaya paket yang berlaku bagi mahasiswa semester
Fakultas/Program studi yang bersangkutan.

VII.2
1.

2.

3.

Beban Studi Mahasiswa

Beban studi mahasiswa dalam satu semester adalah jumlah beban
kredit yang dapat diambil oleh mahasiswa dalam semester yang
bersangkutan.
Setiap mahasiswa dapat mengambil beban studi sesuai dengan
kemampuannya dengan memperhatikan prestasinya dalam bidang
akademik yang dinyatakan dalam IP atau IPK.
Penentuan beban studi yang dapat diambil pada suatu semester
dilakukan bersama-sama dengan Pembimbing Akademik (Dosen Wali)
dengan memperhatikan tabel berikut:
Tabel 1. Jumlah SKS yang Dapat Diambil

1.50
2.00
2.50

IP atau IPK

Jumlah SKS yang dapat diambil

< 1,50

12

 IP /IPK < 1.99
 IP / IPK < 2.49
 IP / IPK < 2.99

IP / IPK  3.00
4.

13 – 15
16 – 18
19 – 21
22 – 24

Mahasiswa yang pada awal semester tidak melakukan perwalian untuk
pembuatan kontrak akademik akan dikenai biaya daftar ulang dan
biaya pengembangan. Mahasiswa yang bersangkutan dikenakan status
Tanpa Kabar.
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5.

Perubahan Dokumen Kontrak Beban Studi (DKBS) hanya
diselenggarakan apabila:
a. Fakultas/Program Studi mengubah jumlah kelas mata kuliah yang
sudah direncanakan sebelumnya.
b. Ada nilai Mata Kuliah Prasyarat yang belum masuk.
c. Ada nilai Mata Kuliah yang baru masuk setelah perwalian
dilakukan, sehingga IPK dan jumlah SKS yang dapat diambil
berubah.
d. Ada mata kuliah yang tidak sesuai dengan rencana studi.
e. Ada nilai Mata Kuliah yang dinyatakan lulus yang ditempuh
melalui semester antara.

6.

Penetapan/pemilihan mata kuliah yang akan diambil ditentukan
dengan memperhatikan:
a. Prasyarat, diatur oleh Fakultas/Program Studi masing-masing.
b. Jadwal Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, Perkuliahan
dan Praktikum yang ditetapkan oleh Fakultas/Program Studi
masing-masing.
c. Adanya pertimbangan khusus dari dosen wali dengan seijin Ketua
Program Studi/Dekan.

7.

Dokumen Kontrak Beban Studi (DKBS) sebagai hasil dari pembuatan
kontrak akademik wajib diambil Fakultas/Program Studi masingmasing dan diperiksa kembali oleh mahasiswa. Kelalaian pengambilan
atau pemeriksaan Dokumen Kontrak Beban Studi (DKBS) dengan
segala akibatnya menjadi tanggung jawab mahasiswa sepenuhnya.
Dokumen Kontrak Beban Studi (DKBS) yang sah digunakan sebagai
bahan perhitungan biaya studi dan tanda pengenal peserta
kuliah/responsi/asistensi/praktikum/ujian.
Dispensasi yang diberikan oleh Fakultas/Program Studi dapat
berbentuk:
a. Dispensasi beban studi kurang dari 12 SKS (bila memang mata
kuliah yang ditempuh mahasiswa tersebut sudah habis) untuk
Program Diploma III dan Program Sarjana.
b. Dispensasi beban studi melebihi batas yang diijinkan IP/IPK.
c. Dispensasi beban studi yang tidak sesuai dengan paket (untuk
mahasiswa baru).

8.

9.
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10. Mahasiswa yang masih memiliki tunggakan keuangan pada semester
sebelumnya tidak diijinkan mengikuti pendidikan selanjutnya sampai
masalah keuangan tersebut diselesaikan.
11. Kontrak pengambilan beban studi merupakan satu kesatuan yang
tidak dapat dipisahkan, termasuk kewajiban pembayarannya dan tidak
dapat dibatalkan sebagian atau seluruhnya, kecuali ada perubahan
penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar (PBM).
12. Mahasiswa yang melalaikan pembayaran kewajiban keuangan
studinya dapat dikenakan sanksi:
a. Biaya administrasi.
b. Tidak dapat mengetahui dan tidak berhak atas hasil studi yang
telah diperoleh sampai dengan yang bersangkutan melunasi
tunggakannya, paling lambat 1 (satu) semester berikutnya.
c. Bila melebihi batas waktu yang ditentukan dan pelunasan
tunggakan belum dipenuhi, maka nilai mahasiswa yang
bersangkutan akan ditangguhkan.
d. Tidak mendapat ijin untuk mengikuti semua jenis perkuliahan
berikutnya.
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VIII.

KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

A. Proses Belajar-Mengajar (selanjutnya disingkat PBM)
PBM dapat diselenggarakan dalam beberapa bentuk:
1. Semester Reguler
Semester Reguler diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan,
tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian
tengah semester dan ujian akhir semester. Satu tahun akademik
terdiri atas 2 (dua) semester reguler.
2. Semester Antara
Semester antara diselenggarakan:
a. Selama paling sedikit 8 (delapan) minggu.
b. Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) SKS.
c. Sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian
pembelajaran yang telah ditetapkan.
d. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk
perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali
termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir
semester antara.
e. Jumlah mata kuliah yang ditawarkan maksimal 10 (sepuluh).
B.
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Proses Belajar-Mengajar (PBM) dibedakan dalam 3 bentuk:
1. Penyampaian teori
yaitu program pengajaran yang mengkaji teori-teori ilmu
pengetahuan tertentu dengan tujuan membina dan
mengembangkan kemampuan akademik mahasiswa.
2. Praktikum
yaitu suatu program pengajaran yang melatih mahasiswa untuk
melakukan suatu eksperimen atau percobaan dalam bidang ilmu,
seni atau teknologi tertentu.
3. Praktek kerja lapangan
yaitu suatu program pengajaran yang memberikan pengalaman
nyata kepada mahasiswa untuk memperoleh kemampuan
profesional yang dituntut program studi yang dipilih olehnya.
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C.

Responsi/Asistensi/Tutorial
1. Responsi/Asistensi/Tutorial adalah kegiatan yang menunjang atau
melengkapi perkuliahan sebagai bagian dari kegiatan terstruktur
kuliah maupun praktikum.
2. Responsi/Asistensi/Tutorial dilakukan oleh dosen mata kuliah
yang bersangkutan dan/atau oleh asisten dosen.
3. Kegiatan Responsi/Asistensi/Tutorial dapat berupa:
a. Diskusi dan pendalaman materi kuliah atau praktikum yang
diberikan untuk lebih memantapkan pemahaman mahasiswa.
b. Bimbingan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan tugastugas yang diberikan.

D.

Pelaksanaan Perkuliahan
1. Kuliah, asistensi/tutorial dan praktikum dilaksanakan sesuai
dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Mahasiswa diwajibkan menghadiri perkuliahan secara penuh
(100%) dengan toleransi ketidakhadiran 25% (dua puluh lima
persen), yang dapat digunakan bila mahasiswa sakit dengan
menyerahkan bukti surat dokter, ada keluarga dekat yang
meninggal dan berdasarkan pertimbangan Fakultas/Program
Studi untuk dapat mengikuti UTS dan UAS, sedangkan
kewajiban kehadiran untuk responsi/asistensi/ praktikum sesuai
dengan peraturan masing-masing Fakultas/Program Studi.
3. Kehadiran mahasiswa dicatat dalam Daftar Hadir Mahasiswa
dan Dosen.

E.

Skripsi/Tugas Akhir/Tesis
Ujian akhir program studi suatu program diploma/sarjana/magister,
dapat terdiri atas ujian komprehensif atau ujian karya tulis atau ujian
skripsi/tesis.
Kegiatan penyusunan Skripsi/Tugas Akhir/Tesis bertujuan untuk
melatih mahasiswa membuat rencana kerja guna mencapai target
yang direncanakan, memanfaatkan berbagai ilmu, informasi dan
kemampuan yang dimiliki untuk menganalisis juga memberikan
saran/masukan, juga melatih mahasiswa menyusun laporan ilmiah.
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1.
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Ketentuan Skripsi/Tugas Akhir/Tesis
a. Mahasiswa telah menempuh dan lulus dalam jumlah kredit
yang telah ditentukan oleh Fakultas/Program Studi dan
tercantum dalam Dokumen Kontrak Beban Studi (DKBS)
/kontrak akademik yang disepakati.
b. Mahasiswa mengajukan permohonan menyusun skripsi
kepada Ketua Pogram Studi dengan melengkapi formulir
pengambilan skripsi pada awal semester berjalan.
c. Selama bimbingan skripsi/tesis berjalan mahasiswa harus
selalu aktif terutama dalam hal perbaikan-perbaikan dan
penandatanganan berita acara bimbingan.
d. Mahasiswa memilih salah satu topik/materi pokok/bidang
skripsi/tesis yang tersedia sesuai kompetensinya
e. Mata Kuliah Skripsi/Tugas Akhir/ Tesis tercantum dalam
Dokumen Kontrak Beban Studi (DKBS) semester berjalan.
f. Bobot SKS Skripsi/Tugas Akhir/Tesis ditentukan oleh
Fakultas/Program Studi masing-masing.
g. Masa berlaku Skripsi/Tugas Akhir/Tesis meliputi proses
Seminar Proposal Skripsi/Tugas Akhir/ Tesis, pembuatan
Skripsi/Tugas Akhir/ Tesis, Seminar Pra Sidang Skripsi/Tugas
Akhir/ Tesis, Ujian Sidang Skripsi/Tugas Akhir/ Tesis hingga
selesainya buku Skripsi/Tugas Akhir/ Tesis.
h. Skripsi/Tugas Akhir/Tesis harus diselesaikan dalam waktu 1
(satu) semester dan dapat diperpanjang 1 (satu) semester
lagi atas persetujuan dosen pembimbing dengan
mencantumkan kembali pada Dokumen Kontrak Beban Studi
(DKBS) pada saat pembuatan kontrak akademik. Bila masa
berlaku sebuah topik Skripsi/Tugas Akhir/Tesis sudah
terlampaui, maka topik tersebut harus diganti dengan topik
yang baru, disertai dengan penggantian dosen pembimbing.
i. Jumlah dosen pembimbing paling banyak 2 (dua) orang, yaitu
Dosen Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping
(bila diperlukan).
j. Skripsi/Tugas Akhir/Tesis dinyatakan gugur apabila:
1) Tidak dapat diselesaikan sesuai masa berlaku yang
ditentukan.
2) Tidak berhasil dinyatakan lulus dalam maksimal 2 (dua)
kali Ujian Sidang Skripsi/Tugas Akhir/Tesis.
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3)

2.

Skripsi/Tugas Akhir/Tesis terbukti merupakan hasil
plagiarisme atau kecurangan lainnya.

k. Apabila ada keraguan tentang suatu judul Skripsi/Tugas
Akhir/Tesis dan setelah ada pembuktian bahwa Skripsi/Tugas
Akhir/Tesis tersebut bukan hasil karya tulis mahasiswa yang
bersangkutan akan tetapi merupakan jiplakan, tiruan
ataupun gubahan dari suatu karya ilmiah orang lain, maka
mahasiswa yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi
berdasarkan hasil keputusan rapat antara Ketua Program
Studi, Dosen Pembimbing, Dekan dan Wakil Dekan I.
Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir/Tesis
Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir adalah tenaga pengajar yang
memiliki salah satu atau lebih kualifikasi akademik yang relevan:
a. Bergelar Doktor.
b. Bergelar Magister dengan jenjang akademik minimal
Asisten Ahli.
c. Jika butir (a), dan (b) tidak terpenuhi, Dekan dapat
menentukan kebijakan berdasarkan surat keputusan (SK)
Dekan tentang penetapan khusus pembimbing di program
studi atau fakultasnya dengan ketentuan minimal bergelar
Magister.
Pembimbing Tesis adalah tenaga pengajar yang memiliki salah
satu atau lebih kualifikasi akademik yang relevan:
a. Bergelar Guru Besar.
b. Bergelar Doktor dengan jenjang akademik minimal Asisten
Ahli.
c. Jika butir (a), dan (b) tidak terpenuhi, Dekan dapat
menentukan kebijakan berdasarkan surat keputusan (SK)
Dekan tentang penetapan khusus pembimbing di program
studi atau fakultasnya dengan ketentuan minimal bergelar
Doktor.

3.

Persyaratan Mengikuti Sidang Skripsi/Tugas Akhir/Tesis
a. Mahasiswa telah menyelesaikan seluruh persyaratan
administrasi akademik yang ditetapkan oleh masing-masing
Fakultas/Program Studi (minimal jumlah SKS yang telah
49

Program Studi Teknik Industri – Universitas Kristen Maranatha

b.
c.
d.

4.

ditempuh dan lulus, dan lain-lain) juga menyelesaikan
kewajiban keuangan.
Mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada
semester yang bersangkutan.
IPK minimum 2,00 (dua koma nol nol) untuk Program
Diploma III dan Program Sarjana.
IPK minimum 3,00 (tiga koma nol nol) untuk Program
Magister.

Ujian Sidang Skripsi/Tugas Akhir/Tesis
a. Ujian Sidang Skripsi/Tugas Akhir dibuka oleh Dekan atau
Ketua Program Studi dan selanjutnya dipimpin oleh dosen
Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir/Tesis mahasiswa yang
bersangkutan, dihadiri oleh minimal 2 (dua) dan maksimal 3
(tiga) dosen Penguji dengan kompetensi yang sesuai dengan
topik Skripsi/Tugas Akhir/Tesis.
b. Ketentuan Dosen Penguji Skripsi/Tugas Akhir adalah tenaga
pengajar yang memenuhi paling sedikit salah satu kualifikasi
berikut :
1)
Bergelar Doktor, atau
2)
Bergelar Magister dan memiliki jenjang jabatan
akademik minimal Asisten Ahli, atau
3)
Jika butir (1) dan (2) tidak terpenuhi, Dekan dapat
menentukan kebijakan berdasarkan surat keputusan
(SK) Dekan tentang penetapan khusus pembimbing di
program studi atau fakultasnya dengan ketentuan
minimal bergelar Magister.
c. Ketentuan Dosen Penguji Tesis adalah tenaga pengajar yang
memenuhi paling sedikit salah satu kualifikasi berikut :
1) Bergelar Guru Besar, atau
2) Bergelar Doktor dan memiliki jenjang jabatan
akademik minimal Asisten Ahli, atau
3) Jika butir (1) dan (2) tidak terpenuhi, Dekan dapat
menentukan kebijakan berdasarkan surat keputusan
(SK) Dekan tentang penetapan khusus pembimbing di
program studi atau fakultasnya dengan ketentuan
minimal bergelar Doktor.
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d. Komponen Nilai Skripsi/Tugas Akhir/Tesis terdiri atas nilai
bimbingan dari dosen Pembimbing dan nilai Ujian Sidang
Skripsi/Tugas Akhir/Tesis dari dosen Penguji.
e. Bobot nilai untuk dosen Pembimbing dan dosen Penguji
dalam menghitung Nilai Skripsi/Tugas Akhir/Tesis ditentukan
oleh Fakultas/Program Studi.
f. Yudisium Program Diploma III, Sarjana dan Magister serta
Profesi didasarkan pada IPK. Mahasiswa dinyatakan lulus
Program Diploma III dan Sarjana apabila mahasiswa
memperoleh IPK minimal 2,00. Mahasiswa dinyatakan lulus
Program Magister dan Profesi apabila mahasiswa
memperoleh IPK minimal 3,00.
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IX.

SISTEM PENILAIAN DAN UJIAN

IX.1 Dasar Penentuan Evaluasi Keberhasilan Studi
Dasar penentuan evaluasi keberhasilan studi adalah sebagai berikut:
1. Kegiatan Akademik Terstruktur (KAT)
Yaitu penilaian terhadap kegiatan seorang mahasiswa selama
mengikuti kegiatan tersebut, misalnya kegiatan membuat tugas yang
diberikan, kehadiran dan keaktifan dalam responsi, tes kecil dan
praktikum.
2. Ujian Tengah Semester (UTS)
Yaitu ujian yang dilaksanakan pada pertengahan semester yang
berjalan dan terjadwal dalam kalender akademik
3. Ujian Akhir Semester (UAS)
Yaitu ujian yang dilaksanakan pada akhir semester yang berjalan dan
terjadwal dalam kalender akademik
UAS hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang memiliki jumlah
kehadiran kuliah sebagai berikut:
a. Untuk mata kuliah TANPA responsi
Minimal 75% dari jumlah kehadiran dosen
Jumlah kehadiran dihitung sejak pertemuan ke 1 perkuliahan
mata kuliah tersebut pada semester ybs.
b. Untuk mata kuliah DENGAN responsi
Minimal 75% dari jumlah kehadiran dosen teori DAN minimal 60%
dari jumlah kehadiran dosen responsi.
Jumlah kehadiran dihitung sejak pertemuan ke 1 perkuliahan
mata kuliah tersebut pada semester ybs.

IX.2 Penilaian
Penilaian yang dipergunakan untuk mengevaluasi keberhasilan studi
mahasiswa dapat dipilih dari 2 sistem berikut ini:
a. Penilaian Acuan Patokan (PAP, Criterion Reference Evaluation)
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Tabel 2. Penilaian Acuan Patokan (PAP)
Nilai Akhir
80 < Nilai Akhir < 100
73 < Nilai Akhir < 80
67 < Nilai Akhir < 73
61 < Nilai Akhir < 67
55 < Nilai Akhir < 61
41 < Nilai Akhir < 55
Nilai Akhir < 41
b.

Huruf Mutu
A
B+
B
C+
C
D
E

Penilaian Acuan Normatif (PAN, Norm Reference Evaluation)
Tabel 3. Penilaian Acuan Normatif (PAN)
Nilai Akhir
Nilai Akhir > X + 2 SD
X + 1,5 SD < Nilai Akhir < X + 2 SD
X + SD < Nilai Akhir < X + 1,5 SD
X + 0,5 SD < Nilai Akhir < X + SD
X – 0,5 SD < Nilai Akhir < X + 0,5 SD
X – 1,5 SD < Nilai Akhir < X – 0,5 SD
Nilai Akhir < X – 1,5 SD
Keterangan:

c.

Huruf Mutu
A
B+
B
C+
C
D
E

jumlah mahasiswa > 30 orang
X = Rata-rata hitung (Mean)
SD = Standar Deviasi (Simpangan Baku)

Apabila mahasiswa mengulang mata kuliah, nilai yang digunakan
untuk evaluasi keberhasilan adalah Nilai Akhir tertinggi yang pernah
diperolehnya.
Tabel 4. Huruf Mutu
Huruf Mutu
A
B+
B
C+
C
D
E

Arti
Istimewa
Baik Sekali
Baik
Cukup Baik
Cukup
Kurang
Buruk

Nilai Bobot
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,0
0
53

Program Studi Teknik Industri – Universitas Kristen Maranatha

d.

Huruf Mutu T
Huruf Mutu T adalah huruf mutu yang diberikan sebagai pengganti
nilai yang tertunda karena belum memenuhi standar yang ditentukan
antara lain:
1. Belum mengikuti UTS atau
2. Belum mengikuti UAS atau
3. Belum melengkapi KAT.
Persyaratan di atas harus dipenuhi mahasiswa dalam batas waktu yang
ditentukan oleh Fakultas/Jurusan/Program Studi.
Setelah persyaratan dipenuhi maka huruf T diganti menjadi mutu A,
B+, B, C+, C, D atau E.
Batas waktu pemenuhan persyaratan dimaksud diberikan dalam kurun
waktu tidak melebihi 1 semester.

e.

Perubahan Nilai
Perubahan nilai dimungkinkan bila mendapat persetujuan dari
pimpinan Fakultas/Jurusan/Program Studi.
Perubahan nilai diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah
nilai diumumkan oleh Fakultas/Jurusan/Program Studi.

IX.3 Tata Tertib Ujian
SK Dekan tentang Tata Tertib Ujian Fakultas Teknik dapat dilihat pada
Lampiran B.
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X.

EVALUASI STUDI MAHASISWA

X.1 Evaluasi Studi
Evaluasi Studi adalah:
1.
Evaluasi keberhasilan usaha belajar mahasiswa, dilakukan
dengan cara mendapatkan informasi mengenai sejauh mana
mahasiswa telah mencapai tujuan yang dirumuskan dalam
kurikulum.
2.
Evaluasi keberhasilan studi semester dilakukan pada tiap akhir
semester, meliputi nilai mata kuliah yang diambil mahasiswa
selama satu semester. Hasil evaluasi ini digunakan untuk
menentukan jumlah beban studi yang boleh diambil mahasiswa
yang bersangkutan.

X.2 Bentuk Evaluasi Studi
Evaluasi keberhasilan usaha belajar mahasiswa dilakukan dengan
melibatkan dosen wali, dengan bentuk konsultasi dan intervensi
intensif untuk meningkatkan prestasi mahasiswa, pada periode
perwalian ataupun pada periode lainnya.

X.3 Evaluasi Hasil Studi
Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dengan
jumlah kredit sesuai dengan program studi masing-masing, oleh
Fakultas dinyatakan telah menyelesaikan program pendidikan.
Evaluasi Hasil Studi Program Sarjana.
Syarat-syarat mahasiswa dapat dinyatakan telah menyelesaikan
program sarjana, sebagai berikut :
a) Mencapai IPK  2,0 (dua koma nol).
b) Tidak terdapat huruf mutu E.
c) Nilai D tidak melebihi 12 (dua belas) SKS, dengan mata kuliah
yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan/kebijakan program
studi/ fakultas masing-masing.
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X.4 Sistem Penilaian
1. Dasar penentuan evaluasi keberhasilan studi meliputi komponen
UTS, KAT dan UAS dengan pembobotan masing-masing komponen
yang ditentukan bersama antara program studi dengan dosen
mata kuliah pengampu, adalah sebagai berikut:
a) Kegiatan Akademik Terstruktur (KAT)
Yaitu penilaian terhadap kegiatan seorang mahasiswa selama
mengikuti kegiatan tersebut, misalnya kegiatan membuat
tugas yang diberikan, kehadiran dan keaktifan dalam
responsi, test kecil dan praktikum.
b) Ujian Tengah Semester (UTS)
Yaitu ujian yang dilaksanakan pada pertengahan semester
yang berjalan dan terjadwal dalam kalender akademik.
c). Ujian Akhir Semester (UAS)
Yaitu ujian yang dilaksanakan pada akhir semester yang
berjalan dan terjadwal dalam kalender akademik.
2. Penilaian
Penilaian yang dipergunakan untuk mengevaluasi keberhasilan
studi mahasiswa dapat dipilih dari 2 sistem berikut ini :
a. Penilaian Acuan Patokan (PAP, Criterion Reference
Evaluation)
Nilai Akhir
80 ≤ Nilai Akhir  100
73 ≤ Nilai Akhir < 80

B+

67 ≤ Nilai Akhir < 73

B

61 ≤ Nilai Akhir < 67

C+
C

55 ≤ Nilai Akhir < 61
41 ≤ Nilai Akhir < 55
Nilai Akhir < 41
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D
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b.

Penilaian Acuan Normatif (PAN, Norm Reference Evaluation)
Nilai Akhir

Huruf Mutu

≥ X + 2 SD
X + 1,5 SD
X + SD
X + 0,5 SD
X – 0,5 SD
X – 1,5 SD
< X – 1,5 SD

≤ NA <
≤ NA <
≤ NA <
≤ NA <
≤ NA <

A
B+
B
C+
C
D
E

X + 2 SD
X + 1,5 SD
X + SD
X + 0,5 SD
X – 0,5 SD

Keterangan : jumlah mahasiswa ≥ 30 orang.
X = Rata-rata hitung (Mean)
SD = Standard Deviasi (Simpangan Baku)
c.

Apabila mahasiswa mengulang mata kuliah, nilai yang
digunakan untuk evaluasi keberhasilan adalah Nilai Akhir
tertinggi yang pernah diperolehnya.
Huruf Mutu

Arti

Nilai Bobot

A
B+
B
C+
C
D
E

Sangat Baik
Baik Sekali
Baik
Cukup Baik
Cukup
Kurang
Sangat Kurang

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,0
0

57

Program Studi Teknik Industri – Universitas Kristen Maranatha

d.

Huruf Mutu T
Huruf Mutu T adalah huruf mutu yang diberikan sebagai
pengganti nilai yang tertunda karena belum memenuhi
standard yang ditentukan antara lain:
1) Belum mengikuti UTS atau
2) Belum mengikuti UAS atau
3) Belum melengkapi KAT.
Persyaratan di atas harus dipenuhi mahasiswa dalam batas
waktu yang ditentukan oleh Fakultas/ Program Studi.
Setelah persyaratan dipenuhi maka huruf mutu T diganti
menjadi huruf mutu A, B+, B, C+, C, D, E atau F.
Nilai F diberikan jika mahasiswa tidak memenuhi persyaratan
pengganti nilai yang tertunda.
Batas waktu pemenuhan persyaratan dimaksud diberikan
dalam kurun waktu tidak melebihi 1 semester.

e.
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Perubahan Nilai
Perubahan nilai dimungkinkan bila mendapat persetujuan
dari pimpinan Fakultas/Program Studi.
Perubahan nilai diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu
setelah nilai diumumkan oleh Fakultas/Program Studi. Bila
lebih dari 2 (dua) minggu setelah nilai diumumkan oleh
Fakultas/Program Studi, maka perubahan nilai baru dapat
dilakukan bila ada persetujuan dari Wakil Rektor I (bidang
Akademik).
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XI.

INDEKS PRESTASI

XI.1 Indeks Prestasi Semester (IPS)
Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan
dengan Indeks Prestasi Semester (IPS). Indeks Prestasi Semester (IPS)
adalah nilai kredit rata-rata yang merupakan satuan nilai akhir yang
menggambarkan mutu proses belajar mengajar tiap semester. Indeks
prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan
cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang
ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks
mata kuliah yang diambil dalam satu semester dan dinyatakan dalam
bilangan dengan dua angka desimal dibelakang koma, yang ditentukan
dengan rumus sebagai berikut:

IPS =

 (K x N)
K

Dimana:
K
= Bobot Kredit masing-masing mata kuliah (SKS)
N
= Nilai Bobot masing-masing mata kuliah yaitu:
A=4; B+=3,5; B=3; C+=2,5; C=2; D=1; E=0
∑K
= Jumlah kredit mata kuliah (SKS) yang diambil pada semester
yang bersangkutan

XI.2 Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi
dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). Indeks prestasi
kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara
menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang
ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks
mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh dan dihitung dengan rumus
sebagai berikut:
n

 (K x N )
IPK = i = 1

i

i

n

 K
i=1

i
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Dimana:
∑Ki
= Jumlah SKS keseluruhan mata kuliah yang diambil seorang
mahasiswa mulai semester pertama hingga semester ke n.
Ki
= SKS keseluruhan mata kuliah yang diambil seorang mahasiswa
mulai semester pertama hingga semester ke n.
Ni
= Nilai bobot masing-masing mata kuliah yang diambil sejak
semester pertama hingga semester ke n.
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XII.

DISPENSASI ABSENSI KULIAH DAN UJIAN SUSULAN

XII.1 Dispensasi Absensi Kuliah
Mahasiswa diwajibkan menghadiri perkuliahan secara penuh (100%)
dengan toleransi ketidakhadiran sebagai berikut:
• Untuk Kelas Teori:
Toleransi ketidakhadiran 25 % (dua puluh lima persen) dari total
kehadiran dosen
• Untuk Kelas Responsi:
Toleransi ketidakhadiran 40 % (empat puluh persen) dari total
kehadiran dosen
Kewajiban
kehadiran
untuk
kegiatan
praktikum
(kehadiran
praktikum/asistensi/presentasi) diatur oleh Laboratorium masing-masing.
Dispensasi absensi kuliah hanya diberikan kepada:
1. Mahasiswa yang ditugaskan oleh Universitas Kristen Maranatha
Bukti dokumen yang harus disediakan adalah surat penugasan dari
Ketua Program Studi/Dekan/Wakil Rektor/Rektor.
2. Mahasiswa yang mengikuti seminar/workshop yang diselenggarakan
oleh Program Studi Teknik Industri Universitas Kristen Maranatha
dengan ketentuan maksimum 1 (satu) kali dispensasi.
Mahasiswa yang ingin mengajukan dispensasi absensi kuliah dikarenakan
penugasan
dari
Universitas
Kristen
Maranatha/mengikuti
seminar/workshop yang diselenggarakan oleh Program Studi Teknik
Industri Universitas Kristen Maranatha, harus mengisi Formulir
Permohonan Dispensasi Absensi Kuliah.
Formulir beserta bukti dokumen diserahkan ke Tata Usaha Teknik Industri
paling lambat 3 hari dari ketidakhadiran kuliah.

XII.2 Ujian Susulan
Dispensasi absensi kuliah hanya diberikan kepada:
1. Mahasiswa yang sakit dan dirawat inap/opname di rumah sakit
Bukti dokumen yang harus disediakan adalah surat keterangan rawat
inap asli dari rumah sakit ybs.
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2.

3.

4.

Mahasiswa yang sakit dan hanya dirawat jalan
Bukti dokumen yang harus disediakan adalah surat keterangan sakit
DAN bukti pemeriksaan laboratorium.
Orangtua/saudara kandung/kakek nenek meninggal dunia
Bukti dokumen yang harus disediakan adalah surat keterangan
kematian atau potongan berita dukacita dari surat kabar DAN surat
keterangan dari orang tua/wali.
Mahasiswa yang ditugaskan oleh Universitas Kristen Maranatha
Bukti dokumen yang harus disediakan adalah surat penugasan dari
Ketua Program Studi/Dekan/Rektor/Wakil Rektor.

Mahasiswa yang ingin mengajukan ujian susulan harus mengisi Formulir
Permohonan Pengajuan Ujian Susulan.
Formulir beserta bukti dokumen diserahkan ke Tata Usaha Teknik Industri
paling lambat 3 hari dari ketidakhadiran ujian.
Ujian susulan dilakukan sesuai jadwal Ujian Susulan yang ditentukan oleh
Program Studi.
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XIII. KELULUSAN DAN PREDIKAT KELULUSAN
XIII.1 Kelulusan
Seorang mahasiswa dinyatakan lulus dalam jenjang pendidikan program
Sarjana dan berhak menyandang gelar Sarjana apabila:
1. Telah menyelesaikan lengkap seluruh mata kuliah sesuai dengan
kurikulum yang berlaku di Program Studi (145 SKS)
2. IPK minimal yang diperoleh ≥ 2,00 tanpa nilai dengan huruf mutu E.
3. Nilai D hanya diperbolehkan untuk Mata Kuliah Institusi kecuali Etika,
Kerja Praktek dan Studium Generale.
4. Jumlah nilai D yang tertera pada transkrip nilai tidak melebihi 12 SKS.
5. Telah memenuhi semua persyaratan akademik lainnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen Maranatha.
6. Telah memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen Maranatha.

XIII.2 Predikat Kelulusan
1.

2.

Predikat kelulusan terdiri dari 3 tingkat yaitu: memuaskan, sangat
memuaskan, dan dengan pujian (Cum Laude) yang dinyatakan pada
transkrip akademik.
Indeks Prestasi Kumulatif ditentukan sebagai dasar penentuan
predikat kelulusan sebagaimana ditentukan pada tabel di bawah ini:
Tabel 5. Predikat Kelulusan

3.

4.

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Predikat Kelulusan

2,00 – 2,75
2,76 – 3,50
3,51 – 4,00

Memuaskan
Sangat Memuaskan
Dengan Pujian (Cum Laude)

Predikat kelulusan dengan pujian (Cum Laude) ditentukan juga dengan
memperhatikan masa studi maksimum yaitu n tahun (n = masa studi
sesuai kurikulum) ditambah dua (2) semester untuk Program Sarjana.
Untuk mahasiswa pindahan, baik antar Fakultas/Jurusan/Program
Studi di Universitas Kristen Maranatha ataupun dari luar Universitas
Kristen Maranatha, lama masa studi untuk penentuan predikat
kelulusan di hitung dengan cara menjumlahkan masa studi di
Universitas Kristen Maranatha dan masa studi di Perguruan Tinggi
asal.
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XIV. PENGHENTIAN STUDI
Penghentian studi terdiri atas:
1. Penghentian Studi Sementara
Adalah penghentian studi yang dikenakan pada mahasiswa dalam
jangka waktu tertentu dikarenakan hal-hak tertentu. Penghentian
studi sementara dibagi menjadi:
a. Status mahasiswa: Cuti
Diberikan pada mahasiswa yang secara prosedural mengajukan
cuti dan disetujui oleh Dekan.
Cuti ini harus diajukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum
perwalian dimulai.
Mahasiswa berhak menyampaikan permohonan cuti setelah
mengikuti program pendidikan sekurang-kurangnya 2 (dua)
semester berturut-turut di Universitas Kristen Maranatha.
Cuti diberikan maksimal 2 kali berturut-turut dan total 4 semester
selama mahasiswa menempuh kuliah di Universitas Kristen
Maranatha, dan tidak diperhitungkan dengan batasan masa studi.
b.

Status mahasiswa: Tanpa Kabar
Diberikan kepada mahasiswa yang tidak melakukan perwalian
untuk semester tertentu.
Penghentian studi sementara tidak diberlakukan untuk semester
yang telah lalu (tidak berlaku surut).
Untuk penghentian studi sementara
pemberian sanksi akademik akibat
Universitas Kristen Maranatha, jangka
tersebut diperhitungkan dalam masa
bersangkutan.
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2.

Penghentian Studi Tetap
Penghentian studi tetap yang ditetapkan oleh Rektor, disebabkan oleh
hal-hal sebagai berikut:
1. Mahasiswa yang lebih dari 2 (dua) kali berturut-turut tidak
melakukan perwalian.
2. Mahasiswa melanggar norma kesusilaan, norma kepatutan, atau
norma hukum yang mengakibatkan mahasiswa dijatuhi hukum
pidana.
3. Melakukan pelanggaran yang dinilai berat serta mencemarkan
nama baik Universitas Kristen Maranatha, berdasarkan
pertimbangan pimpinan Fakultas.
4. Mahasiswa yang tidak mencapai prestasi akademik yang
disyaratkan oleh Fakultas.
5. Mahasiswa yang belum menyelesaikan studi hingga batas waktu
yang telah ditentukan, yaitu untuk program sarjana selambatlambatnya 14 semester.

Mahasiswa yang belum menyelesaikan studi hingga batas waktu yang telah
ditentukan, yaitu untuk program D3 selambat-lambatnya 5 (lima) tahun
akademik dan program sarjana selambat-lambatnya 7 (tujuh) tahun
akademik.
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XV. PENGUNDURAN DIRI
XV.1 Berdasarkan Permohonan
Pengunduran diri mahasiswa dilakukan melalui surat permohonan
pengunduran diri ke Fakultas/Program Studi yang diketahui oleh orang tua
mahasiswa atau wali. Permohonan pengunduran diri disetujui apabila
seluruh kewajiban mahasiswa yang bersangkutan telah diselesaikan
meliputi (kewajiban administrasi akademik dan keuangan) dan Universitas
Kristen Maranatha akan menerbitkan Surat Keterangan bagi yang
bersangkutan.

XV.2 Berdasarkan Ketidakhadiran
Apabila pada awal perkuliahan di semester pertama mahasiswa tidak hadir
dan tanpa kabar selama 3 (tiga) minggu pertama berturut-turut pada
seluruh mata kuliah yang seharusnya ditempuh, maka mahasiswa tersebut
dianggap mengundurkan diri.
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XVI.

PUTUS KULIAH

A.

Mahasiswa Putus Kuliah
1. Mahasiswa yang lebih dari 2 (dua) kali berturut-turut tidak
melakukan perwalian;
2. Mahasiswa melanggar norma kesusilaan, norma kepatutan,
atau norma hukum yang mengakibatkan mahasiswa dijatuhi
hukum pidana.
3. Melakukan pelanggaran yang dinilai berat serta mencemarkan
nama baik Universitas Kristen Maranatha, berdasarkan
pertimbangan pimpinan Fakultas.
4. Mahasiswa yang tidak mencapai prestasi akademik yang
disyaratkan oleh Fakultas/Program Studi.
5. Melebihi batas masa studi.

B.

Ketentuan dan Persyaratan Aktif Kembali Setelah Dinyatakan Putus
Kuliah
1. Mengajukan permohonan kepada Rektor dengan melampirkan
transkrip akademik dan alasan untuk aktif kembali.
2. Jika permohonan disetujui, yang bersangkutan diberlakukan
sebagai mahasiswa baru dengan mengikuti kembali Ujian
Saringan Masuk (USM) untuk Fakultas/Program Studi yang akan
ditempuh.
3. Jika diterima melalui USM, yang bersangkutan melunasi kembali
kewajiban keuangan sesuai dengan tarif yang berlaku pada saat
yang bersangkutan mengikuti USM.
4. Yang bersangkutan mendapatkan nomor pokok baru sebagai
mahasiswa pindahan.
5. Nilai dari mata kuliah yang sudah lulus dapat
dialihkan/ditransfer sesuai dengan ketentuan yang berlaku di
fakultas/program studi masing-masing.
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XVII.
A.

PERPINDAHAN MAHASISWA

Perpindahan Mahasiswa Antar Fakultas/Program Studi di dalam
Universitas Kristen Maranatha
1. Mahasiswa pada semester I sampai dengan semester II tidak
diperkenankan pindah ke Fakultas/Program Studi lainnya di
Universitas Kristen Maranatha, perpindahan baru dapat di
laksanakan sekurang-kurangnya di awal semester III.
2. Perpindahan Fakultas/Program Studi hanya dapat dilakukan 1
(satu) kali selama menempuh studi di Universitas Kristen
Maranatha.
3. Mahasiswa yang mengajukan pindah antar Fakultas/Program
Studi, mengajukan surat permohonan kepada Rektor.
4. Keputusan dari pengajuan kepindahan adalah mahasiswa dapat
langsung pindah ke Fakultas/Program Studi yang dituju atau
mahasiswa disarankan mengikuti Ujian Saringan Masuk yang
akan datang.
5. Apabila permohonan perpindahan disetujui, maka keputusan
mengenai nilai yang dapat ditransfer dilakukan oleh
Fakultas/Program Studi yang dituju.
6. Bagi mahasiswa pindahan diberlakukan ketentuan administrasi
sesuai tahun akademik pada saat mahasiswa memulai studi di
Fakultas/Program Studi yang dituju.
7. Pelaksanaan perpindahan hanya dapat dilakukan pada setiap
awal semester melalui proses pengajuan perpindahan yang
telah diajukan selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum
perkuliahan dimulai.
Perpindahan studi mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor
setelah memperoleh rekomendasi dari Fakultas/Program Studi yang
dituju. Rektor berhak mengeluarkan ketetapan lain di luar ketentuan
di atas dengan pertimbangan khusus.
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XVIII. SANKSI
Guna menjaga dan memelihara ketertiban proses penyelenggaraan
pendidikan serta menjamin mutu hasil pendidikan, maka perlu ditetapkan
sanksi-sanksi pelanggaran baik terhadap ketentuan tertib akademik
maupun tertib administrasi yang harus dipenuhi oleh para mahasiswa.
Macam-macam sanksi adalah sebagai berikut:
1. Sanksi Akademik
Sanksi akademik terdiri dari:
a. Sanksi akademik yang ditetapkan oleh Rektor, antara lain: teguran
tertulis, penghentian studi sementara atau penghentian studi
tetap. Alasan pemberian sanksi yaitu pelanggaran peraturanperaturan
akademik
Universitas/Fakultas/Program
Studi,
mencemarkan nama baik almamater atau melakukan tindakan
yang berkaitan dengan tindak pidana.
b. Sanksi akademik yang ditetapkan oleh Dekan, antara lain:
1. Teguran lisan atau tertulis.
2. Pemberian nilai 0,00 (nol koma nol nol) pada satu atau
beberapa komponen nilai mata kuliah UTS/UAS/KAT.
3. Pemberian nilai hurif E pada satu atau beberapa mata kuliah.
4. Pengguguran nilai mata ujian bagi mahasiswa yang
melakukan kecurangan/ketidakjujuran saat ujian.
5. Penghentian studi sementara (skorsing).
6. Diajukan sebagai mahasiswa putus kuliah (penghentian studi
tetap) kepada Rektor.
Alasan pemberian sanksi yaitu melakukan tindakan kecurangan
dalam ujian, perbuatan yang tidak sopan terhadap civitas
akademik, dan tindakan-tindakan lainnya yang ditetapkan lebih
lanjut oleh Dekan.
2.

Sanksi Administrasi, yang berkaitan dengan peraturan lainnya, yaitu
pembayaran kewajiban keuangan, dan lain-lain.
Mahasiswa yang melalaikan pembayaran kewajiban keuangan
studinya dapat dikenakan sanksi:
a. Biaya administrasi.
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b.

c.

d.

3.
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Tidak dapat mengetahui dan tidak berhak atas hasil studi
yang telah diperoleh sampai dengan yang bersangkutan
melunasi tunggakannya, paling lambat 1 (satu) semester
berikutnya
Bila melebihi batas waktu yang ditentukan dan pelunasan
tunggakan belum dipenuhi, maka nilai mahasiswa yang
bersangkutan akan ditangguhkan
Tidak mendapat ijin untuk mengikuti semua jenis perkuliahan
berikutnya.

Sanksi Pelanggaran Kawasan Tanpa Asap Rokok
Bagi Mahasiswa Universitas yang terbukti merokok di Kawasan Tanpa
Asap Rokok dikenakan sanksi dengan rekomendasi tahapan berikut:
a) Pertama kali terbukti, akan dilakukan penahanan atas Kartu
Tanda Mahasiswa untuk kemudian dikenakan sanksi berupa
surat peringatan dan membuat surat pernyataan tidak akan
melanggar aturan lagi, dan akan diberikan pembinaan oleh
BPK/Pendeta Universitas.
b) Kedua kali terbukti, akan dilakukan penahanan atas Kartu
Tanda Mahasiswa untuk kemudian dikenakan sanksi berupa
skorsing perkuliahan pada semester selanjutnya selama 1
semester dan membuat surat pernyataan tidak akan
melanggar aturan lagi, dan akan diberikan pembinaan oleh
BPK/Pendeta Universitas.
c) Ketiga kali terbukti, akan dilakukan penahanan atas Kartu
Tanda Mahasiswa untuk kemudian dikenakan sanksi sesuai
kebijakan Direktorat Kemahasiswaan berkoordinasi dengan
Badan Etik dan Pengawas Internal dengan ancaman hukuman
seberat-beratnya berupa dikeluarkan dari Universitas Kristen
Maranatha atau mengundurkan diri.
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XIX. KERJA PRAKTEK
XIX.1 Jenis Kerja Praktek
Jenis Kerja Praktek yang harus diikuti oleh mahasiswa dapat dipilih dari
salah satu di bawah ini:
a. Kerja Praktek Pengamatan
Mahasiswa mengamati suatu sistem di sebuah perusahaan/industri,
data pengamatan yang didapat dari perusahaan/industri tersebut
diolah dan dianalisis, kemudian diusulkan rancangan sistem yang baru.
b. Kerja Praktek Magang
Mahasiswa melakukan kerja nyata dalam membantu perusahaan
dalam memecahkan suatu permasalahan di perusahaan tersebut.
Durasi KP minimal adalah 180 jam dan jadwal KP tergantung dari
kesepakatan dengan perusahaan.
c. Kerja Praktek Perancangan Produk/Jasa/Sistem
Mahasiswa mengamati sebuah produk/jasa/sistem, kemudian
dianalisis dan merancang produk/jasa/sistem yang lebih baik.

XIX.2 Syarat Pengambilan Kerja Praktek
Syarat pengambilan Kerja Praktek adalah sebagai berikut:
1. Telah menempuh mata kuliah yang dijadikan topik Kerja Praktek
2. Kerja Praktek tercantum dalam DKBS Final.
3. Telah menempuh minimal 90 SKS.

XIX.3 Topik Kerja Praktek
Topik Kerja Praktek terdiri dari tiga jenis yaitu:
1. Kerja Praktek jenis Pengamatan
• Manajemen Pemasaran
• Sistem Informasi
Manajemen
• Psikologi Industri
• Manajemen Kesehatan
• Manajemen Sumber Daya
dan Keselamatan Kerja
Manusia
• Analisis Perancangan Kerja & • Analisis Kelayakan
Proyek
Ergonomi
•
Manajemen Keuangan
• Perancangan Tata Letak
Fasilitas
• Manajemen Perbankan
• Perencanaan & Pengendalian • Manajemen
Produksi
Perusahaan Industri
• Sistem Produksi
• Manajemen Proyek
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2.

3.

• Proses Produksi
• Manajemen Strategi
• Manajemen Logistik
• Dan lain lain
• Manajemen Material
Kerja Praktek jenis Magang
Topik disesuaikan dengan kesepakatan antara koordinator KP dengan
perusahaan.
Kerja Praktek jenis Perancangan
a. Perancangan produk nyata
b. Perancangan produk jasa
c. Perancangan sistem

XIX.4 Prosedur Kerja Praktek
Prosedur Kerja Praktek dapat dilihat pada Lampiran C.

XIX.5 Format Laporan Kerja Praktek
Format Laporan Kerja Praktek dapat dilihat pada Lampiran D.

XIX.6 Kelulusan Kerja Praktek
1.
2.
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Nilai kelulusan untuk Mata Kuliah Kerja Praktek minimal C.
Hanya mahasiswa yang mendapatkan nilai C, D dan E yang boleh
mengulang mata kuliah Kerja Praktek.
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XX. TUGAS AKHIR, UJIAN SIDANG TUGAS AKHIR, WISUDA
Ujian akhir program studi suatu program sarjana, dapat terdiri atas ujian
komprehensif atau ujian karya tulis atau ujian skripsi.
Kegiatan penyusunan Skripsi/Tugas Akhir bertujuan untuk melatih
mahasiswa membuat rencana kerja guna mencapai target yang
direncanakan, memanfaatkan berbagai ilmu, informasi dan kemampuan
yang dimiliki untuk menganalisa juga memberikan saran/masukan, juga
melatuh mahasiswa menyusun laporan ilmiah.

XX.1 Ketentuan Tugas Akhir
Ketentuan pengambilan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:
a. Mahasiswa telah menempuh dan lulus dalam jumlah kredit yang telah
ditentukan oleh Fakultas/Jurusan/Program Studi dan tercantum dalam
Formulir Rencana Studi (DKBS)/kontrak akademik yang disepakati.
b. Mahasiswa dinyatakan telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian
serta telah menempuh dan lulus 127 SKS dengan IPK minimal 2,00 (>
2,00).
c. Selama bimbingan Tugas Akhir berjalan, mahasiswa harus selalu aktif
terutama dalam hal perbaikan-perbaikan dan penandatangan berita
acara bimbingan.
d. Mahasiswa memilih salah satu topik.materi pokok/bidang Tugas Akhir
yang tersedia sesuai kompetensinya.
e. Mata kuliah Tugas Akhir tercantum dalam Dokumen Kontrak Beban
Studi (DKBS) semester berjalan.
f. Bobot SKS Tugas Akhir ditentukan oleh Fakultas/Jurusan/Program
Studi masing-masing.
g. Masa berlaku Tugas Akhir meliputi proses pembuatan Tugas Akhir,
Seminar Prasidang, Ujian Sidang Tugas Akhir, hingga selesainya buku
Laporan Tugas Akhir.
h. Tugas Akhir harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) semester dan
dapat diperpanjang 1 (satu) semester lagi atas persetujuan dosen
pembimbing dengan mencantumkan kembali pada Dokumen Kontrak
Beban Studi (DKBS) pada saat pembuatan kontrak akademik. Bila masa
berlaku sebuah topik Tugas Akhir sudah terlampaui, maka topik
tersebut harus diganti dengan topik yang baru.
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i.

j.

k.

Jumlah dosen pembimbing paling banyak 2 (dua) orang, yaitu dosen
pembimbing utama dan dosen pembimbing pendamping (bila
diperlukan).
Tugas Akhir dinyatakan gugur apabila:
• Tidak dapat diselesaikan sesuai masa berlaku yang di tentukan
pada poin (5).
• Tidak berhasil dinyatakan lulus dalam maksimal 2 (dua) kali Ujian
Sidang Tugas Akhir.
• Tugas Akhir terbukti merupakan hasil plagiarisme atau
kecurangan lainnya.
Apabila ada keraguan tentang suatu judul Tugas Akhir dan setelah ada
pembuktian bahwa Tugas Akhir tersebut bukan hasil karya tulis
mahasiswa yang bersangkutan akan tetapi merupakan jiplakan, tiruan
ataupun gubahan dari suatu karya ilmiah orang lain, maka mahasiswa
yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berdasarkan hasil
keputusan rapat antara Ketua Program Studi, dosen pembimbing,
Dekan dan Wakil Dekan.

SK Dekan tentang Tugas Akhir dapat dilihat pada Lampiran E.

XX.2 Prosedur Tugas Akhir
Prosedur Tugas Akhir dapat dilihat pada Lampiran F.

XX.3 Format Laporan Tugas Akhir
Format laporan Tugas Akhir dapat dilihat pada Lampiran G.

XX.4 Seminar Proposal Tugas Akhir
Seminar Proposal Tugas Akhir adalah proses seminar pertama yang
dilakukan dalam rangkaian pengerjaan Tugas Akhir. Dalam seminar ini,
mahasiswa mempresentasikan rencana topik dan penelitian Tugas
Akhirnya.
Persyaratan untuk Seminar Proposal Tugas Akhir adalah adalah mahasiswa
menyerahkan form permohonan Tugas Akhir (yang telah diisi lengkap) dan
melampirkan proposal Tugas Akhir (sebanyak 4 rangkap) beserta fotokopi
DKBS yang mencantumkan mata kuliah Tugas Akhir ke Tata Usaha Teknik
Industri.
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Mekanisme Pelaksanaan Seminar Proposal Tugas Akhir adalah sebagai
berikut:
1. Seminar akan diselenggarakan oleh masing-masing Kelompok Bidang
Keahlian (KBK) dengan jadwal yang ditentukan.
2. Mahasiswa wajib berpakaian sebagai berikut:
• Pria
: kemeja lengan panjang berwarna putih dengan dasi,
celana panjang berwarna gelap dan bukan jeans,
rambut tertata rapi, sepatu tertutup.
• Wanita : kemeja lengan panjang berwarna putih, rok/celana
panjang berwarna gelap dan bukan jeans, rambut
tertata rapi, bersepatu.
3.
4.

Seminar dihadiri oleh 3 orang narasumber dan Koordinator KBK.
Hasil Seminar Proposal ini adalah: siap bimbingan TA/perbaikan/gugur.
• Siap bimbingan TA diberikan pada proposal TA yang dinilai sudah
layak.
• Perbaikan diberikan apabila proposal dinilai layak dan topik TA
cukup baik bila dilanjutkan namun ada hal yang perlu diperbaiki.
• Gugur diberikan apabila proposal dinilai tidak layak untuk
dijadikan topik Tugas Akhir, metodologi kurang kuat, mahasiswa
tidak menguasai topik atau tidak sesuai dengan disiplin ilmu TI.
Apabila hasil seminar proposal Tugas Akhir adalah perbaikan atau siap
bimbingan, maka akan ditentukan dosen pembimbing untuk
mahasiswa tersebut. Selanjutnya mahasiswa dapat langsung
menghubungi dosen pembimbing dan memulai penyusunan Tugas
Akhir.
Apabila hasil seminar proposal Tugas Akhir adalah gugur, maka
mahasiswa harus membuat lagi proposal baru dan mengajukan lagi ke
Program Studi dengan prosedur yang sama.

XX.5 Seminar Prasidang
Seminar Prasidang merupakan proses yang dilakukan sebelum Ujian Sidang
Tugas Akhir. Dalam seminar ini, mahasiswa mempresentasikan Tugas
Akhirnya yang telah disusun secara lengkap oleh mahasiswa.
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Persyaratan untuk Seminar Prasidang adalah mahasiswa menyerahkan
Form Pengajuan Seminar Prasidang (yang telah diisi lengkap) dan
melampirkan Draft Tugas Akhir lengkap (sebanyak 4 rangkap).
Mekanisme Pelaksanaan Seminar Prasidang Tugas Akhir adalah sebagai
berikut:
1. Seminar akan diselenggarakan dengan jadwal yang ditentukan.
2. Mahasiswa wajib berpakaian sebagai berikut:
• Pria
: kemeja lengan panjang berwarna putih dengan dasi,
celana panjang berwarna gelap dan bukan jeans,
rambut tertata rapi, sepatu tertutup.
• Wanita : kemeja lengan panjang berwarna putih, rok/celana
panjang berwarna gelap dan bukan jeans, rambut
tertata rapi, bersepatu.
3.
4.
5.
6.

Mahasiswa hadir 1 (satu) jam sebelum Seminar Prasidang dimulai.
Mahasiswa wajib membawa perlengkapan presentasi sendiri, kecuali
LCD Projector dan laser pointer.
Mahasiswa mempresentasikan Draft Tugas Akhirnya di hadapan dosen
pembimbing dan 3 (tiga) orang narasumber.
Hasil Seminar Prasidang ini adalah: dapat diterima/dapat diterima
dengan perbaikan kepada pembimbing/ dapat diterima dengan
perbaikan kepada pembimbing dan narasumber/gagal.
• Dapat diterima diberikan pada Draft Tugas Akhir yang dinilai
sudah layak untuk dilanjutkan ke sidang.
• Dapat diterima dengan perbaikan kepada pembimbing/dapat
diterima dengan perbaikan kepada pembimbing dan narasumber
diberikan apabila Draft Tugas Akhir dinilai cukup layak untuk
dilanjutkan ke sidang namun ada hal yang perlu diperbaiki.
• Gagal diberikan apabila Draft Tugas Akhir dinilai tidak layak untuk
dilanjutkan ke sidang.
Apabila hasil Seminar Prasidang adalah dapat diterima, maka
mahasiswa ybs. dapat langsung memulai proses pengajuan untuk
Ujian Sidang Tugas Akhir.
Apabila hasil Seminar Prasidang adalah dapat diterima dengan
perbaikan kepada pembimbing/ dapat diterima dengan perbaikan
kepada pembimbing dan narasumber, maka mahasiswa ybs. harus
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memperbaiki Draft Tugas Akhir terlebih dahulu dan melakukan
bimbingan kepada dosen pembimbing/dosen pembimbing dan
narasumber. Setelah proses perbaikan selesai, maka mahasiswa ybs.
dapat langsung memulai proses pengajuan untuk Ujian Sidang Tugas
Akhir.
Apabila hasil seminar proposal Tugas Akhir adalah gagal, maka
mahasiswa ybs. harus memperbaiki Draft Tugas Akhir terlebih dahulu
dan melakukan bimbingan kepada dosen pembimbing. Setelah proses
perbaikan selesai, maka mengajukan lagi Seminar Prasidang ke
Program Studi dengan prosedur yang sama.

XX.6 Ujian Sidang Tugas Akhir
Ujian Sidang Tugas Akhir (USTA) adalah ujian lisan yang diselenggarakan di
dalam kampus Universitas Kristen Maranatha, dengan dihadiri secara
bersama-sama oleh ketua sidang USTA, dosen pembimbing dan para dosen
penguji sebagai bentuk pertanggungjawaban mahasiswa atas Tugas Akhir
yang telah dibuatnya.
Persyaratan untuk mengikuti Ujian Sidang Tugas Akhir adalah sebagai
berikut:
a. Mahasiswa telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi
akademik
yang
ditetapkan
oleh
masing-masing
Fakultas/Jurusan/Program Studi (minimal jumlah SKS yang telah
ditempuh dan lulus, dan lain-lain) dan juga persyaratan keuangan.
b. Mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang
bersangkutan.
c. IPK minimum 2,00 (dua koma nol nol).
Mekanisme Pelaksanaan Ujian Sidang Tugas Akhir (USTA) adalah sebagai
berikut:
1. USTA akan diselenggarakan dengan jadwal yang ditentukan.
2. Mahasiswa wajib berpakaian sebagai berikut:
• Pria
: kemeja lengan panjang berwarna putih dengan dasi,
celana panjang berwarna gelap dan bukan jeans,
rambut tertata rapi, sepatu tertutup.
• Wanita : kemeja lengan panjang berwarna putih, rok/celana
panjang berwarna gelap dan bukan jeans, rambut
tertata rapi, bersepatu.
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3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

Mahasiswa hadir 1 (satu) jam sebelum USTA dimulai.
Mahasiswa wajib membawa perlengkapan presentasi sendiri, kecuali
LCD Projector dan laser pointer.
USTA dibuka oleh dekan atau Ketua Program Studi dan selanjutnya
dipimpin oleh dosen pembimbing Tugas Akhir mahasiswa yang
bersangkutan, dihadiri oleh minimal 2 (dua) dan maksimal 3 (tiga)
dosen penguji dengan kompetensi yang sesuai dengan topik Tugas
Akhir.
Ketentuan dosen penguji Ujian Sidang Tugas Akhir adalah tenaga
pengajar yang memenuhi paling sedikit salah satu kualifikasi berikut:
• Bergelar Doktor, atau
• Bergelar Magister dan memiliki jenjang akademik minimal Asisten
Ahli, atau
• Jika butir (a), dan (b) tidak terpenuhi, Dekan dapat menentukan
kebijakan yang lain.
Komponen Nilai Tugas Akhir terdiri atas nilai bimbingan dari dosen
Pembimbing dan nilai Ujian Sidang Tugas Akhir dari dosen penguji.
Bobot nilai untuk dosen Pembimbing dan dosen Penguji dalam
menghitung
Nilai
Tugas
Akhir
ditentukan
oleh
Fakultas/Jurusan/Program Studi.
Yudisium sidang ujian sarjana didasarkan pada IPK. Mahasiswa
dinyatakan lulus sidang sarjana apabila memperoleh IPK minimal 2,00.
Yudisium dapat dilaksanakan walaupun pada sidang ujian sarjana
mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan harus memperbaiki Tugas
Akhir, akan tetapi tidak merubah hasil yudisium pada saat sidang ujian
sarjana. Bila ada perbaikan Tugas Akhir, maka tenggang waktu
diberikan 2 minggu setelah yudisium.

SK Dekan tentang Ujian Sidang Tugas Akhir dapat dilihat pada Lampiran H.

XX.7 Wisuda Sarjana
Wisuda sarjana merupakan upacara pelantikan lulusan menjadi seorang
sarjana. Wisuda sarjana dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun, yaitu
sekitar bulan April dan Oktober. Wisuda diselenggarakan oleh Senat
Universitas dengan menunjuk Panitia Wisuda.
Mahasiswa yang telah menyelesaikan studi berhak untuk mengikuti
upacara wisuda sarjana, dengan syarat:
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1.
2.

3.
4.
5.

Telah menyelesaikan semua mata kuliah dan Tugas Akhir dengan
ketentuan yang berlaku di Program Studi.
Telah menyerahkan laporan Tugas Akhir paling lambat 2 minggu
setelah sidang Tugas Akhir atau sesuai batas waktu yang ditentukan
oleh Program Studi.
Telah menyelesaikan kewajiban perpustakaan
Telah menyelesaikan kewajiban keuangan
Telah menyelesaikan kewajiban administratif (menyerahkan laporan
kelulusan, mendaftar wisuda, dll)
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XXI.

STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM STUDI

Struktur organisasi Program Studi Teknik Industri Universitas Kristen
Maranatha dapat dilihat pada Gambar 1.
Ketua Program Studi Teknik Industri
Sekretaris Program Studi Teknik Industri

Tata Usaha

KOORDINATOR :
- Tugas Akhir
- Kerja Praktek

KOORDINATOR
KELOMPOK BIDANG KEAHLIAN (KBK) :
- Optimisasi Sistem Industri
- Perancangan Produk & Ergonomi
- Manajemen Industri

Kepala Bagian
Pendidikan & Pengolahan Nilai

KEPALA LABORATORIUM :
- Pengembangan Sistem dan Manajemen Industrii
- Sistem Produksi
- Analisis Perancangan Kerja & Ergonomi
- Perancangan Tata Letak Fasilitas
- Proses Manufaktur
- Perancangan & Komputasi

Gambar 1. Struktur Organisasi Program Studi Teknik Industri
Universitas Kristen Maranatha
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XXII. TATA TERTIB MAHASISWA
A.

Tata Tertib Umum
Setiap mahasiswa Universitas Kristen Maranatha wajib mentaati tata
tertib sebagai berikut :
1. Bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen, asisten, karyawan,
juga sopan terhadap sesama mahasiswa serta menempatkan
diri dengan baik dalam suasana kekeluargaan Almamater.
2. Berpakaian sopan, rapi dan harus bersepatu dalam mengikuti
segala kegiatan di Universitas Kristen Maranatha.
3. Dilarang mendatangi rumah pimpinan, dosen, atau asisten yang
berkenaan dengan kegiatan akademik kecuali ada surat
pengantar dari pimpinan Universitas/Fakultas/Jurusan/Program
Studi.
4. Seluruh aktivitas akademik dihentikan selama waktu kebaktian
Universitas yaitu setiap hari Jumat pukul 11.00 – 13.00.
5. Dilarang menempelkan pengumuman atau poster di kampus
Universitas Kristen Maranatha tanpa seijin Direktorat
Pengelolaan Sarana dan Prasarana, atau pihak yang berwenang.
6. Tidak menyelenggarakan kegiatan-kegiatan atau pertemuanpertemuan (seminar, pelatihan, dsb), dengan menggunakan
fasilitas milik Universitas Kristen Maranatha tanpa
sepengetahuan dan seijin Rektor/Pejabat yang berwenang.
7. Mahasiswa dilarang membawa kendaraan pribadi ke dalam
kampus Universitas Kristen Maranatha selama 2 (dua) semester
pertama. Setelah itu, mahasiswa diperkenankan membawa
kendaraan pribadi ke dalam kampus dengan menunjukkan
Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku kemudian
menempatkan kendaraannya secara teratur di tempat yang
telah disediakan.
8. Tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan perkelahian,
keresahan dan kegiatan bernuansa SARA di dalam kampus atau
memakai kampus sebagai ajang percaturan politik praktis.
9. Menjaga dan memelihara gedung/halaman serta peralatan atau
perlengkapan milik Universitas Kristen Maranatha.
10. Seorang mahasiswa yang karena kelalaian/kesalahan sendiri
menyebabkan kerusakan atau kehilangan terhadap peralatan
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11.
12.
13.

14.

B.

Tata Tertib Perkuliahan
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
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atau perlengkapan milik Universitas Kristen Maranatha,
diharuskan menggantinya.
Dilarang merokok selama berada di lingkungan Universitas
Kristen Maranatha.
Tidak melakukan perbuatan yang melanggar kepatutan dan
bertentangan dengan kesusilaan.
Tidak
memiliki
atau
membawa,
menyimpan,
memperdagangkan, menyebarkan dan menggunakan minuman
keras/obat terlarang /narkotika serta senjata api atau senjata
tajam.
Tidak melakukan kegiatan atau bertransaksi dalam bentuk
apapun yang mengarah pada perjudian.

Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan perkuliahan dari suatu
mata kuliah dengan ketentuan sebagai berikut :
a.
Terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Kristen
Maranatha dengan status aktif.
b. Terdaftar sebagai peserta mata kuliah tersebut sesuai
kelas yang telah ditentukan.
Mahasiswa peserta kuliah dilarang meninggalkan ruang kuliah
selama kuliah berlangsung tanpa seijin dosen pengajar.
Mahasiswa wajib menggunakan sepatu, baju berlengan dan
rapi, serta tidak menggunakan topi di dalam kelas.
Mahasiswa dilarang merokok selama kuliah berlangsung dan
berada di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
Selama kuliah berlangsung, handphone dan alat komunikasi
yang lain wajib di non aktifkan atau diatur dalam mode getar.
Mahasiswa wajib mengikuti segala kegiatan akademik (kuliah,
responsi, praktikum, asistensi, dll.) sesuai dengan jadwal yang
sudah ditentukan.
Mahasiswa membubuhkan tanda tangan setiap menghadiri
kegiatan akademik.
Perubahan jadwal kuliah dan penambahan waktu kuliah serta
jadwal kegiatan akademik yang lain dapat dilaksanakan dengan
seijin pimpinan Fakultas/Jurusan/Program Studi.
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LAMPIRAN
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LAMPIRAN A
PROSEDUR
PENDAFTARAN RENCANA
STUDI
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A.1 Prosedur Perwalian I
1. Mahasiswa mengambil Form Perwalian SAT dan daftar nilai/Laporan
Hasil Studi di Tata Usaha Teknik Industri pada tanggal yang ditentukan.
2. Mahasiswa mengisi dan menandatangani Form Perwalian SAT (warna
putih untuk perwalian semester reguler dan warna kuning untuk
perwalian semester antara)
a. Jumlah SKS yang dapat diambil disesuaikan dengan IP atau IPK 2
semester sebelumnya (perwalian semester ganjil menggunakan
IP/IPK semester ganjil sebelumnya, sedangkan perwalian semester
genap menggunakan IP/IPK semester genap sebelumnya).
b. Untuk mata kuliah paket pada semester yang wajib ditempuh,
mahasiswa ybs diharuskan mengontrak mata kuliah tersebut
sesuai dengan kelas yang telah ditentukan oleh Program Studi.
c. Bagi mahasiswa yang akan mengontrak mata kuliah pada
semester atas dan/atau akan mengulang mata kuliah semester
bawah, maka mahasiswa ybs. dibebaskan untuk memilih kelas
mata kuliah tersebut.
d. Bagi mahasiswa yang telah diterima di semester pendek yang
akan berjalan, maka mata kuliah yang sudah dikontrak di
semester pendek tidak perlu dikontrak lagi di DKBS semester
reguler (diasumsikan sudah lulus terlebih dulu).
Apabila mata kuliah tersebut ternyata tidak lulus di semester
pendek, maka mata kuliah tersebut dapat dikontrak kembali pada
saat Perubahan Rencana Studi (kira² minggu ke 2 atau ke 3
semester reguler yang akan berjalan).
e. Bagi mahasiswa yg akan mengontrak mata kuliah/praktikum yang
pelaksanaannya di laboratorium, maka mahasiswa ybs. diharuskan
mengisi kelas sesuai dengan shift/kelas yg telah ditentukan
laboratorium/Program Studi.
f. Jadwal mata kuliah tidak boleh bentrok. Jika terjadi bentrok, maka
Program Studi berhak untuk menentukan mata kuliah mana yang
akan dihapus.
g. Mahasiswa
tidak
diperbolehkan
menambah/mengganti
kelas/menghapus Mata Kuliah (hasil perwalian I ini), pada Periode
Perubahan Rencana Studi tanpa alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan.
3.

Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen wali pada tanggal yang
ditentukan (lihat jadwal dosen wali masing-masing).
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4.
5.
6.

Dosen wali menyetujui dengan memberikan tanda tangan.
Form Perwalian SAT rangkap 1 disimpan oleh dosen wali dan rangkap
2 dibawa oleh mahasiswa ybs.
Mahasiswa melakukan perwalian online di Laboratorium Komputer
pada tanggal yang ditentukan.
a. Untuk dapat melakukan perwalian online, mahasiswa harus
memenuhi persyaratan berikut:
1) Status mahasiwa harus aktif, bukan sedang cuti maupun
tanpa kabar.
2) Mahasiswa harus sudah mengisi survey online semester
berjalan.
3) Mahasiswa harus sudah menyelesaikan administrasi
keuangan sampai dengan semester berjalan.
4) Mahasiswa harus sudah mengembalikan buku yang dipinjam
dari perpustakaan.
5) Mahasiswa wajib membawa Form Perwalian SAT yang telah
ditandatangani oleh dosen wali.
6) Bagi mahasiswa yang mewakili mahasiswa lain, wajib
membawa form perwalian mahasiswa yang diwakili dan
surat kuasa yang ditandatangani oleh mahasiswa yang
diwakili. Tanda tangan tersebut harus di atas meterai 6000.
Surat kuasa diberikan kepada asisten perwalian SAT.
b.

c.
d.
e.
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Mahasiswa menginput mata kuliah di SAT sesuai dengan yang
telah disetujui dosen wali.
• Apabila ada mata kuliah yang telah disetujui dosen wali tetapi
tidak dapat masuk ke Rencana Studi, maka dicatat pada Form
Perwalian SAT. Pengecekan akan dilakukan oleh Program
Studi.
• Apabila status perwalian adalah : “sedang dalam proses
dispensasi”, maka pengajuan dispensasi akan diperiksa oleh
Program Studi.
Mahasiswa memilih Term Pembayaran yang diinginkan (1x
pembayaran atau 3x pembayaran).
Mahasiswa mencetak rencana studi sementara. Printer dan kertas
disediakan disediakan oleh Program Studi.
Mencocokkan Rencana Studi di SAT (hasil pencetakan) dengan
Rencana Studi di Form Perwalian SAT. Mata kuliah dan kelas yg
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f.

g.
7.

diambil harus sama. Jika tidak sama, mahasiswa harus segera
mengurus ke Sekretaris Program Studi.
Mahasiswa menyerahkan Form Perwalian SAT ke asisten
perwalian SAT sebelum meninggalkan laboratorium komputer.
Bagi mahasiswa yang tidak menyerahkan Form Perwalian SAT,
maka Dokumen Kontrak Beban Studi (DKBS) tidak akan diproses.
Hasil cetak rencana studi sementara dibawa oleh mahasiswa ybs.

Mahasiswa memeriksa DKBS melalui SAT (online, Menu Pengecekan
DKBS) pada tanggal yang ditentukan.
a. Mata kuliah prasyarat akan diperiksa oleh Program Studi setelah
seluruh nilai semester sebelumnya diposting (kira-kira minggu ke
1 semester reguler yang akan berjalan).
b. Apabila masih ada kekeliruan/bentrok/ada mata kuliah yang tidak
muncul, maka mahasiswa ybs. harus mengurusnya ke Sekretaris
Program Studi pada tanggal yang ditentukan dengan membawa
hasil cetak rencana studi sementara (hasil perwalian online).

A.2 Prosedur Perubahan Rencana Studi
1. Mahasiswa mengambil Formulir Perubahan Rencana Studi (Form
Perwalian SAT) di Tata Usaha Teknik Industri pada tanggal yang telah
ditentukan.
2. Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen wali pada tanggal yang telah
ditentukan (lihat jadwal dosen wali masing-masing).
3. Mahasiswa mengisi dan menandatangani Form Perwalian SAT (warna
putih untuk perwalian semester reguler dan warna kuning untuk
perwalian semester pendek)
a. Perubahan Rencana Studi diperuntukkan bagi mahasiswa yang:
• Ingin mengganti mata kuliah karena nilai mata kuliah
prasyarat tidak memenuhi
Mahasiswa wajib memeriksa semua nilai mata kuliah
prasyarat (harus sudah diambil dan minimum nilainya E).
•
•

Ingin mengganti mata kuliah karena mata kuliah tersebut
sudah diambil di semester pendek sebelumnya
Ingin mengganti mata kuliah karena mata kuliah yang diambil
di semester pendek sebelumnya tidak lulus
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b.

c.
d.

e.
f.

4.
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Alasan-alasan perubahan rencana studi harap dituliskan di Form
Perwalian SAT (bagian keterangan)
Perubahan Rencana Studi tidak diperuntukkan bagi mahasiswa yang:
• belum pernah perwalian sebelumnya (kecuali sudah disetujui
oleh Program Studi)
• menambah mata kuliah
• mengganti kelas
• menghapus mata kuliah
tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
IPK yang digunakan sama dengan IPK pada saat Perwalian I.
Aturan perubahan rencana studi (bagi yang diperbolehkan) sama
dengan aturan Perwalian I:
• Untuk mata kuliah paket pada semester yang wajib ditempuh,
mahasiswa ybs diharuskan mengontrak mata kuliah tersebut
sesuai dengan kelas yang telah ditentukan oleh Program
Studi.
• Bagi mahasiswa yang akan mengontrak mata kuliah pada
semester atas dan/atau akan mengulang mata kuliah
semester bawah, maka mahasiswa ybs. dibebaskan untuk
memilih kelas mata kuliah tersebut.
• Jadwal mata kuliah tidak boleh bentrok. Jika terjadi bentrok,
maka Program Studi berhak untuk menentukan mata kuliah
mana yang akan dihapus.
Dosen wali menyetujui dengan memberikan tanda tangan.
Form Perwalian SAT rangkap 1 disimpan oleh dosen wali dan
rangkap 2 dibawa oleh mahasiswa ybs. untuk langsung diserahkan
ke Tata Usaha Teknik Industri pada.

Mahasiswa memeriksa DKBS melalui SAT (online, Menu Pengecekan
DKBS) pada tanggal yang ditentukan.
Apabila masih ada kekeliruan/bentrok/ada mata kuliah yang tidak
muncul, maka mahasiswa ybs. harus mengurusnya ke Sekretaris
Program Studi pada tanggal yang ditentukan.
Apabila lewat dari tanggal, maka complain tidak akan dilayani.
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LAMPIRAN B
TATA TERTIB UJIAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS KRISTEN
MARANATHA TAHUN 2013
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LAMPIRAN C
PROSEDUR KERJA PRAKTEK

95

Program Studi Teknik Industri – Universitas Kristen Maranatha

Prosedur Kerja Praktek adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

Mahasiswa mengontrak mata kuliah Kerja Praktek (KP) pada saat perwalian.

Mahasiswa memilih jenis Kerja Praktek: Pengamatan atau Magang
Mahasiswa mencari perusahaan yang menerima mahasiswa kerja
praktek sesuai dengan jenis yang telah ditentukan.
Mahasiswa mengambil data yang dibutuhkan dari perusahaan untuk
dibuat proposal kerja praktek (dalam kerja praktek pengamatan
mahasiswa melakukan pengamatan awal untuk menemukan masalah
penelitian yang akan dipecahkan sedangkan dalam kerja praktek
magang mahasiswa mencari informasi tentang apa saja job description
di mana mahasiswa akan ditempatkan).
Mahasiswa menyusun proposal kerja praktek (untuk kerja praktek
pengamatan mahasiswa menulis Bab 1 dan Bab 3 sedangkan untuk
kerja praktek magang mahasiswa menulis Bab 1).
Mahasiswa mengisi Form Permohonan Kerja Praktek (form disediakan
di Tata Usaha Teknik Industri).
Mahasiswa menyerahkan form permohonan kerja praktek (yang telah
diisi lengkap) dan melampirkan proposal kerja praktek (3 rangkap)
beserta fotokopi DKBS yang mencantumkan mata kuliah Kerja Praktek
ke Tata Usaha Teknik Industri.
Batas waktu pengumpulan permohonan KP adalah tanggal 1 dan 15
setiap bulannya.
Batas waktu terakhir pengumpulan permohonan KP adalah dua
minggu setelah UTS semester reguler dimana KP dikontrak.
Tata Usaha Teknik Industri akan mengirimkan permohonan KP ke Koordinator
Kerja Praktek.

Koordinator Kerja Praktek memeriksa permohonan KP tersebut. Form
dan lampiran yang tidak lengkap (form tidak diisi dengan lengkap,
tidak melampirkan fotokopi DKBS yang sah maupun tidak
melampirkan proposal kerja praktek) akan dikembalikan kepada
mahasiswa. Hal tersebut berarti permohonan KP tidak diproses.
10. Koordinator Kerja Praktek akan menentukan calon pembimbing KP
mahasiswa.
11. Koordinator Kerja Praktek mendistribusikan permohonan KP kepada
masing-masing Koordinator KBK (Kelompok Bidang Keahlian) sesuai
dengan topik KP yang dipilih mahasiswa (topik Perancangan Produk &
Ergonomi, Manajemen Industri, dan Optimisasi Sistem Industri).
9.
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12. Koordinator KBK akan menyusun jadwal seminar proposal kerja
praktek.
13. Jadwal seminar proposal kerja praktek diserahkan ke Tata Usaha
Teknik Industri untuk diinformasikan kepada mahasiswa ybs. dan
dipasang di papan pengumuman.
14. Mahasiswa datang pada tanggal seminar proposal yang ditentukan
paling lambat 15 menit sebelum seminar dimulai atau sesuai dengan
yang diinstruksikan oleh Tata Usaha. Apabila mahasiswa berhalangan,
maka mahasiswa ybs. diwajibkan untuk menginformasikannya ke Tata
Usaha Teknik Industri paling lambat 1 (satu) hari sebelum jadwal
seminar proposal.
15. Mahasiswa mempresentasikan proposal KP dalam seminar proposal
KP. Dalam seminar ini para dosen narasumber akan menentukan
apakah proposal mahasiswa dapat diterima atau ditolak.
• Apabila proposal KP diterima, maka mahasiswa harus melakukan
kerja praktek sesuai dengan apa yang telah disetujui dalam
seminar proposal KP. Apabila pada prakteknya nanti ada
penyimpangan, maka kerja praktek mahasiswa dapat dinyatakan
gugur.
• Apabila proposal KP ditolak, maka mahasiswa akan diberitahukan
alasan penolakan serta saran perbaikan yang harus dilakukan
untuk pengajuan proposal revisi (apabila dapat direvisi).
16. Mahasiswa mengambil fotokopi lembar komentar seminar proposal kerja
praktek dan Catatan Bimbingan Kerja Praktek di Tata Usaha Teknik Industri.
17. Mahasiswa menemui dosen pembimbing yang telah ditentukan untuk
mendapatkan bimbingan awal (pertemuan pertama harus dilakukan sebelum
mahasiswa melakukan kerja praktek), dengan membawa lembar komentar
seminar proposal kerja praktek.
18. Mahasiswa melakukan kerja praktek sesuai hasil diskusi/arahan dari
pembimbingnya.
19. Mahasiswa membuat laporan kerja praktek.

Laporan yang harus dibuat adalah 1 buah hardcopy dan 1 buah CD
untuk Program Studi, 1 buah CD untuk perpustakaan, hardcopy
dan/atau CD untuk dosen pembimbing dan perusahaan (jumlah sesuai
dengan permintaan dosen pembimbing dan perusahaan).
20. Apabila laporan KP telah selesai, mahasiswa meminta tanda tangan
dosen pembimbing dan Koordinator Kerja Praktek di lembar
pengesahan KP. Lalu mahasiswa membawa lembar pengesahan
tersebut ke tata usaha untuk diberi cap Program Studi.
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Lembar pengesahan tersebut, surat keterangan dari perusahaan
(sudah ditandatangan dan dicap), Pernyataan Orisinalitas (sudah
ditandatangan mahasiswa), dan Pernyataan Publikasi Laporan
Penelitian (sudah di tandatangan mahasiswa) di scan dan hasilnya
dimasukkan ke dalam CD laporan KP.
21. Mahasiswa meminta tanda tangan dosen pembimbing dan
Koordinator Kerja Praktek di laporan KP (hardcopy maupun CD).
Batas waktu untuk KP adalah setiap akhir semester dimana kerja praktek
dikontrak (dapat dilihat di DKBS yang mencantumkan mata kuliah Kerja
Praktek). Hal tersebut berarti mahasiswa harus meminta tanda tangan dosen
pembimbing dan Koordinator Kerja Praktek paling lambat pada akhir semester
dimana kerja praktek dikontrak.

22. Mahasiswa mengumpulkan laporan kerja praktek ke dosen
pembimbing (sesuai dengan permintaan dosen pembimbing),
perpustakaan dan Tata Usaha Teknik Industri.
23. Mahasiswa menerima Bukti Serah Terima Laporan Kerja Praktek dari
perpustakaan. Bukti ini adalah salah satu syarat yang harus
dilampirkan di dalam map persyaratan kelulusan di Program Studi
Teknik Industri.
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LAMPIRAN D
FORMAT LAPORAN
KERJA PRAKTEK
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A

Format Isi Laporan Kerja Praktek Bidang Pengamatan

Cover
Lembar Pengesahan laporan Kerja Praktek
Lembar Keterangan dari perusahaan
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel/Gambar (bila ada)
Daftar Lampiran
Bab 1.

Bab 2.
Bab 3.
Bab 4.
Bab 5.
Bab 6.

Pendahuluan
1.1
Latar Belakang
1.2
Identifikasi Masalah
1.3
Perumusan Masalah
1.4
Pembatasan Masalah
1.5
Sistematika Penulisan
Landasan Teori
Sistematika Penelitian
Pengumpulan dan Pengolahan Data
Analisis Data
Kesimpulan dan Saran

Lampiran
Daftar Pustaka
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B

Format Isi Laporan Kerja Praktek Magang

Cover
Lembar Pengesahan laporan Kerja Praktek
Lembar Keterangan dari perusahaan
Kata Pengantar
Bab 1.

Bab 2.

Bab 3.

Laporan Kerja
1.1
Data Umum Perusahaan
1.1.1. Latar Belakang Perusahaan
1.1.2. Sejarah Singkat
Hasil Kerja
2.1
Proses Kerja Praktek (jadwal, target, dst.)
2.2
Hasil selama Kerja Praktek di perusahaan
2.3
Manfaat setelah Kerja Praktek
2.3.1 Bagi Perusahaan
2.3.2 Bagi Anda
Saran (bagi perusahaan tempat KP)

Lampiran (bila ada, seperti: denah, hasil kerja, dst.)
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C

Format Isi Laporan Kerja Praktek Perancangan

Cover
Lembar Pengesahan laporan Kerja Praktek
Lembar Keterangan dari perusahaan
Kata Pengantar
Bab 1.

Bab 2.

Bab 3.
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Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2. Jenis Produk yang Dirancang
1.3. Tujuan Perancangan Produk tsb.
1.4. Tahapan Perancangan yang dilakukan
Teknik Perancangan
2.1
Pengumpulan dan Pengolahan Data
2.2
Gambar/skema/prototype rancangan
2.3
Spesifikasi Rancangan
2.4
Analisis Nilai (Use value, esteem value, cost value)
2.5
Strategi Pemasaran
Kesimpulan dan Saran
3.1
Kesimpulan (rumusan hasil rancangan)
3.2
Saran untuk penyempurnaan produk di masa yad.
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LAMPIRAN E
TUGAS AKHIR
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LAMPIRAN F
PROSEDUR TUGAS AKHIR
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Prosedur Tugas Akhir adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.

4.

Mahasiswa mengontrak mata kuliah Tugas Akhir (TA) pada saat perwalian.

Mahasiswa mencari perusahaan yang mau menerima mahasiswa
untuk TA.
Mahasiswa mengambil data yang dibutuhkan dari perusahaan untuk
dibuat proposal TA (mahasiswa melakukan pengamatan awal untuk
menemukan masalah penelitian yang akan dipecahkan).
Mahasiswa menyusun proposal TA, yang terdiri dari Cover, Bab 1
Pendahuluan dan Bab 3 Metodologi Penelitian, Daftar Pustaka dan
penelitian yang berkaitan/sejenis.

5.
6.

7.

Mahasiswa mengisi Form Permohonan Tugas Akhir (form disediakan di
Tata Usaha Teknik Industri).
Mahasiswa menyerahkan form permohonan TA (yang telah diisi
lengkap) dan melampirkan proposal TA (4 rangkap) beserta fotokopi
DKBS yang mencantumkan mata kuliah Tugas Akhir ke Tata Usaha
Teknik Industri.
Batas waktu pengumpulan permohonan TA adalah tanggal 1 dan 15
setiap bulannya.
Tata Usaha Teknik Industri akan mengirimkan permohonan TA ke Koordinator
Tugas Akhir.

Koordinator Tugas Akhir memeriksa permohonan TA tersebut. Form
dan lampiran yang tidak lengkap (form tidak diisi dengan lengkap,
tidak melampirkan fotokopi DKBS yang sah maupun tidak
melampirkan proposal TA) akan dikembalikan kepada mahasiswa. Hal
tersebut berarti permohonan TA tidak diproses.
9. Koordinator Tugas Akhir mendistribusikan permohonan TA kepada
masing-masing Koordinator KBK (Kelompok Bidang Keahlian) sesuai
dengan topik TA yang dipilih mahasiswa (topik Perancangan Produk &
Ergonomi, Manajemen Industri, dan Optimisasi Sistem Industri).
10. Koordinator KBK akan menyusun jadwal seminar proposal TA.
11. Jadwal seminar proposal TA diserahkan ke Tata Usaha Teknik Industri
untuk diinformasikan kepada mahasiswa ybs. dan dipasang di papan
pengumuman.
12. Mahasiswa datang pada tanggal seminar proposal yang ditentukan
paling lambat 15 menit sebelum seminar dimulai atau sesuai dengan
yang diinstruksikan oleh Tata Usaha. Apabila mahasiswa berhalangan,
maka mahasiswa ybs. diwajibkan untuk menginformasikannya ke Tata
8.
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Usaha Teknik Industri paling lambat 1(satu) hari sebelum jadwal
seminar proposal.
13. Mahasiswa mempresentasikan proposal TA dalam seminar proposal
TA. Dalam seminar ini, para dosen narasumber akan menentukan
apakah proposal mahasiswa dapat diterima atau ditolak.
14. Mahasiswa mengambil fotokopi lembar komentar seminar proposal TA dan
Catatan Bimbingan Tugas Akhir di Tata Usaha Teknik Industri.
15. Mahasiswa menemui dosen pembimbing yang telah ditentukan untuk mulai
proses bimbingan, dengan membawa lembar komentar seminar proposal TA.
16. Mahasiswa melakukan proses bimbingan dan penyusunan laporan Draft Tugas
Akhir.
17. Apabila Draft Tugas Akhir telah selesai, mahasiswa mengajukan

permohonan Seminar Prasidang dengan menyerahkan Form
Pengajuan Seminar Prasidang (yang telah diisi lengkap) dan
melampirkan Draft Tugas Akhir lengkap (sebanyak 4 rangkap).
18. Mahasiswa mempresentasikan Draft Tugas Akhirnya di hadapan dosen
pembimbing dan 3 (tiga) orang narasumber pada saat Seminar Prasidang.
•
Apabila hasil Seminar Prasidang adalah dapat diterima, maka mahasiswa
ybs. dapat langsung memulai proses pengajuan untuk Ujian Sidang Tugas
Akhir.
•
Apabila hasil Seminar Prasidang adalah dapat diterima dengan perbaikan
kepada pembimbing/ dapat diterima dengan perbaikan kepada
pembimbing dan narasumber, maka mahasiswa ybs. harus memperbaiki
Draft TA terlebih dahulu dan melakukan bimbingan kepada dosen
pembimbing/dosen pembimbing dan narasumber. Setelah proses
perbaikan selesai, maka mahasiswa ybs. dapat langsung memulai proses
pengajuan untuk Ujian Sidang Tugas Akhir.
•
Apabila hasil seminar proposal TA adalah gagal, maka mahasiswa ybs.
harus memperbaiki Draft TA terlebih dahulu dan melakukan bimbingan
kepada dosen pembimbing. Setelah proses perbaikan selesai, maka
mengajukan lagi Seminar Prasidang ke Program Studi dengan prosedur
yang sama.
19. Mahasiswa mengajukan permohonan untuk Ujian Sidang Tugas Akhir (USTA)
dengan menyerahkan persyaratan berikut:
a. Telah menyerahkan Form Pengajuan Sidang Tugas Akhir yang telah
ditandatangi oleh dosen pembimbing.
b. Telah menyerahkan dokumen persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir ke
Tata Usaha Teknik Industri
1) Pas Foto hitam putih terbaru 2 x 3 = 6 lembar
2) Bukti Pembayaran USTA
3) Fotokopi SK Tugas Akhir
4) Fotokopi Catatan Bimbingan Tugas Akhir
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5)
6)
7)

Laporan Hasil Studi terbaru
Fotokopi DKBS Final
Draft Tugas Akhir disertai fotokopi komentar narasumber dalam
Seminar Prasidang (sebanyak 4 rangkap)

20. Setelah proses USTA dilaksanakan dan mahasiswa ybs. dinyatakan

lulus, maka mahasiswa tersebut harus memperbaiki TA sesuai dengan
komentar dosen penguji (apabila ada yang harus diperbaiki) paling
lambat 2 minggu dari tanggal USTA.
21. Setelah laporan TA selesai diperbaiki, maka mahasiswa mencetak
lembar pengesahan TA serta meminta tanda tangan dosen
pembimbing dan Ketua Program Studi di lembar pengesahan TA. Lalu
mahasiswa membawa lembar pengesahan tersebut ke tata usaha
untuk diberi cap Program Studi.
Lembar pengesahan tersebut, surat keterangan dari perusahaan
(sudah ditandatangan dan dicap), Pernyataan Orisinalitas (sudah
ditandatangan mahasiswa), dan Pernyataan Publikasi Laporan
Penelitian (sudah di tandatangan mahasiswa) di scan dan hasilnya
dimasukkan ke dalam CD laporan TA.
22. Mahasiswa membuat laporan TA sebanyak 1 buah hardcopy (apabila
nilai USTA adalah A) dan 1 buah CD untuk Program Studi, 1 buah CD
untuk perpustakaan, hardcopy dan/atau CD untuk dosen pembimbing
dan perusahaan (jumlah sesuai dengan permintaan dosen
pembimbing dan perusahaan).
23. Mahasiswa meminta tanda tangan dosen pembimbing dan Ketua
Program Studi di laporan TA (hardcopy maupun CD).
Batas waktu untuk TA adalah setiap akhir semester dimana TA dikontrak
(dapat dilihat di DKBS yang mencantumkan mata kuliah Tugas Akhir). Hal
tersebut berarti mahasiswa harus meminta tanda tangan dosen pembimbing
dan Ketua Program Studi paling lambat pada akhir semester dimana Tugas
Akhir dikontrak.

24. Mahasiswa mengumpulkan laporan TA ke dosen pembimbing (sesuai
dengan permintaan dosen pembimbing), perpustakaan dan Tata
Usaha Teknik Industri.
25. Mahasiswa menerima Bukti Serah Terima Laporan Tugas Akhir dari
perpustakaan. Bukti ini adalah salah satu syarat yang harus
dilampirkan di dalam map persyaratan kelulusan di Program Studi
Teknik Industri.
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LAMPIRAN G
FORMAT LAPORAN
TUGAS AKHIR
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Format Isi Laporan Tugas Akhir
Cover
Lembar Pengesahan Program Studi
Pernyataan Hasil Karya Pribadi
Pernyataan Publikasi Laporan Penelitian
Lembar Keterangan dari perusahaan
Abstrak
Kata Pengantar dan Ucapan Terima Kasih
Daftar Isi
Daftar Tabel (apabila ada)
Daftar Gambar (apabila ada)
Daftar Lampiran
Bab 1.

Bab 2.
Bab 3.
Bab 4.
Bab 5.
Bab 6.

Pendahuluan
1.1
Latar Belakang Masalah
1.2
Identifikasi Masalah
1.3
Batasan Masalah dan Asumsi
1.4
Perumusan Masalah
1.5
Tujuan Penelitian
1.6
Sistematika Penulisan
Tinjauan Pustaka
Metodologi Penelitian
Pengumpulan Data
Pengolahan Data dan Analisis
Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka
Lampiran
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LAMPIRAN H
UJIAN SIDANG TUGAS
AKHIR
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