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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wa barakatuh, 

 Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunianya 

kami masih mendapatkan bimbingan untuk beribadah dan berkarya. Alhamdulillah dan terima kasih 

kepada Tim Penyusun yang telah menyelesaikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. 

Penyusunan SOP Program Studi ini mengacu pada SOP Fakultas sebagai pedoman dalam mengatur 

arah dan tujuan Program Studi. 

 Penyusunan SOP Program Studi ini merupakan wujud dan komitmen kami sebagai civitas 

akademika Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dan 

dijadikan sebagai pengukur mutu pendidikan sesuai dengan visi program studi, yaitu “Menjadi 

Program Studi Ekonomi Islam yang unggul di Asia Tenggara dalam   melahirkan   wirausahawan   

dan pengembangan keilmuan bidang Ekonomi Islam yang Islami dan Berkemajuan pada tahun 2040”. 

SOP Program Studi Ekonomi Islam ini diharapkan dapat digunakan oleh civitas akademika sebagai 

pedoman dalam menerapkan mutu pendidikan. Hal tersebut tentu saja berkaitan dengan standar 

kurikulum pendidikan tinggi. 

 Demikian SOP Program Studi ini kami buat sebagaimana mestinya, yang tentunya masih 

belum sempurna dan akan terus diperbaiki dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan yang ada. 

Ucapan terima kasih ini juga kami sampaikan kepada tim penyusun dan Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi yang sangat membantu dan memotivasi kami dalam 

penyusunan SOP Program Studi Ekonomi Islam. 

 

Bekasi,  

Ketua Jurusan Ekonomi Islam 

 

 

Puti Khairani Rijadi, SE., M.Si 
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INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENDAFTARAN MATA KULIAH 

 

Definisi : Standar operasional pendaftaran mata kuliah merupakan standar 

yang harus dilakukan mahasiswa yang akan menyatakan bahwa 

mahasiswa tersebut aktif pada setiap semester. 

Tujuan : Mahasiswa berstatus sebagai mahasiswa aktif pada jurusan 

masing-masing, dengan begitu dapat mengikuti kegiatan 

akademik.  

Ruang Lingkup : Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) secara online 

Pihak Terkait : a. Mahasiswa 

b. Bagian Akademik 

c. Ketua Jurusan 

d. Penasehat Akademik 

Persyaratan  : a. Telah melunasi pembayaran SPP pada semester yang 

bersangkutan, dan dibuktikan adanya bukti pembayaran. 

b. Menyertakan DNS pada semester sebelumnya  

Dokumen yang 

Dibutuhkan 

: a. Bukti pembayaran SPP 

b. DNS semester sebelumnya 

c. KRS pada semester berjalan 
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Prosedur Pendaftaran Mata Kuliah 

No Kegiatan 

Pihak Terkait 

Hasil 
Mahasiswa 

Bag. 

Akademik 
Jurusan 

Pem. 

Akademik 

1 
Menyiapkan data pembayaran 

SPP mahasiswa 

 
   

Tagihan 

Pembayaran 

2 
Melakukan pembayaran SPP 

 

  
  

Bukti Lunas 

Pembayaran 

3 
Menyiapkan jadwal 

perkuliahan 
  

 
 

Jadwal 

Perkuliahan 

4 
Mengisi KRS online 

 

 
    

5 
Mencetak KRS dan DNS 

 

    KRS & DNS 

6 
Tanda tangan DNS dan KRS 

oleh PA 
     

7 
Tanda tangan KRS dan DNS 

oleh Ketua Jurusan 
 

  
  

8 
Memberikan copy DNS dan 

KRS ke BA 
 

 
   

9 
Mempersiapkan daftar hadir 

mahasiswa 
    

Daftar Hadir 

Mahasiswa 
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INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENETAPAN DOSEN PENGAJAR 

 

Definisi : Standar operasional penetapan dosen merupakan standar yang 

dibuat untuk dosen yang bertanggungjawab memberikan materi 

perkuliahan kepada mahasiswa sesuai dengan bidang 

keahliannya. 

Tujuan : Pengaturan penetapan dosen pengampu di Program Studi 

Ekonomi Islam  

Ruang Lingkup : a. Kriteria keahlian dosen 

b. Proses penetapan dosen berdasarkan keahlian 

Pihak Terkait : a. Dosen 

b. Bagian Akademik 

c. Ketua Jurusan 

Prosedur : a. Dosen yang mengajar pada semester bersangkutan merupakan 

dosen yang tidak sedang melanjutkan pendidikan (studi 

lanjut) atau dosen yang sedang melanjutkan pendidikan 

namun telah mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi. 

b. Penetapan dosen pengajar mata kuliah disesuaikan dengan 

bidang keahlian dosen. 

c. Kompetensi dosen pengajar disesuaikan dengan beberapa 

kriteria berikut : 

1. Kesesuaian pendidikan antara (S1, S2, dan S3) dan 

kepakaran dosen pada mata kuliah yang akan diajarkan. 

2. Kesesuaian keahlian atau konsentrasi dosen dengan mata 

kuliah yang akan diajarkan yang dapat dilihat karya-karya 



6 | S t a n d a r  O p e r a s i o n a l  P r o s e d u r  

 

ilmiah yang telah dibuat atau pendidikan non gelar yang 

pernah diperoleh. 

3. Kesesuaian minat dosen pada mata kuliah yang akan 

diajarkan. 

d. Dosen dapat mengajukan kepada Ketua Program Studi jika 

mata kuliah yang akan diajarkan tidak sesuai dengan 

keahliannya. 

e. Penetapan dosen pengajar harus memperhatikan beban 

mengajar secara adil kepada semua dosen. 

f. Penetapan dosen pengajar harus memperhatikan kinerja dosen 

pada semester sebelumnya. 

g. Penetapan dosen pengajar sebelumnya harus melalui rapat 

jurusan. 

 

 

Prosedur Penetapan Dosen Pengajar 

No Kegiatan 
Pihak Terkait 

Hasil 
Dosen Bag. Akademik Jurusan 

1 
Menyiapkan jadwal 

perkuliahan 
   

 Jadwal 

perkuliahan 

2 
Melakukan rapat penetapan 

dosen pengajar 
 

  Daftar Dosen 

pengajar 

3 

Memberikan jadwal 

perkuliahan dan dosen 

pengajar ke BA untuk 

dibuatkan Surat Tugas 

 

   

4 
Memberikan surat tugas 

kepada Dosen Pengajar 

   Surat Tugas 
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INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PELAKSANAAN PERKULIAHAN 

 

Definisi : a. Perkuliahan merupakan kegiatan belajar mengajar yang 

disampaikan dosen kepada mahasiswa. Penyampaian materi 

yang disampaikan oleh dosen menggunakan komunikasi dua 

arah, dimana dalam hal tersebut mahasiswa diharapkan dapat 

berpartisipasi dengan materi yang diajarkan dosen. 

Perkuliahan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan, dengan jangka waktu pembelajaran yang sesuai 

dengan RPS (Rencana Pembelajaran Semester). Bentuk 

perkuliahan ini dapat dilakukan dengan cara, presentasi, 

diskusi, dan lain-lain. 

b. Waktu perkuliahan berdasarkan dengan bobot SKS x 50 

menit. 

c. Dosen merupakan seseorang yang yang telah diangkat oleh 

Rektor berdasarkan pendidikan, keahlian dan kemampuannya 

untuk menjalankan tugas pokok pendidikan.  

d. Mahasiswa merupakan peserta didik yang telah melakukan 

pengisian KRS untuk mengikuti perkuliahan pada Program 

Studi Ekonomi Islam. 

Tujuan : Memberikan petunjuk tentang perkuliahan pada Program Studi 

Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Bisnis 

Muhammadiyah Bekasi  

Ruang Lingkup : a. Kelembagaan 

b. Perencanaan Perkuliahan 

c. Pelaksanaan Perkuliahan 
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d. Sarana dan Prasarana Perkuliahan 

Pihak Terkait : a. Mahasiswa 

b. Dosen  

c. Bagian Akademik 

d. Ketua Jurusan 

e. Penasehat Akademik 

Persyaratan  : Perkuliahan dilaksanakan sesuai dengan surat keputusan Dekan 

dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada setiap mata 

kuliah.  

Dokumen yang 

Dibutuhkan 

: a. SK Dekan dan jadwal perkuliahan 

b. RPS, kontrak kuliah, bahan ajar, daftar hadir mahasiswa, 

diktat kuliah, media 

c. Daftar hadir dosen dan berita acara perkuliahan 

Prosedur   Kelembagaan Perkuliahan 

Kegiatan perkuliahan dikelola oleh dosen yang telah ditunjuk 

berdasarkan SK Dekan. Kelembagaan ini terdiri dari : 

a. Penanggung jawab mata kuliah 

Dosen pengajar yang berdasarkan persyaratan pendidikan 

telah ditugaskan untuk mengelola dan mengkoordinasi 

penyelenggaraan mata kuliah yang telah ditetapkan. 

b. Dosen pengajar mata kuliah merupakan seseorang yang 

ditugaskan berdasarkan persyaratan pendidikan dan 

keahliannya. 

 

Persiapan Perkuliahan 

a. Bagian akademik menyiapkan jadwal dan ruang perkuliahan 

yang telah disetujui oleh ketua Program Studi. 
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b. Dosen pengajar mengadakan pertemuan untuk persiapan 

perkuliahan yang membahasan kontrak perkuliahan, RPS 

dan bahan ajar. 

c. Dosen pengajar menerima daftar hadir mahasiswa dari 

bagian akademik selambat-lambarnya 1 minggu sebelum 

perkuliahan pertama dimulai. 

 

Pelaksanaan Perkuliahan 

a. Dosen melaksanakan perkuliahan dengan jadwal minimal 

12 kali pertemuan dan maksimal 16 kali pertemuan dalam 

satu semester. 

b. Pada awal perkuliahan dosen menyampaikan kontrak 

kuliah, RPS dan bahan ajar. Kontrak kuliah terdiri dari 

sistem penilaian, materi perkuliahan dan metode 

pembelajaran. 

c. Dosen menyampaikan materi kepada mahasiswa sesuai 

dengan RPS mata kuliah yang bersangkutan. 

d. Mahasiswa menandatangani daftar hadir. 

e. Setelah memberikan materi ajar dosen mengisi berita acara 

perkuliahan dan daftar hadir. 

f. Dosen yang berhalangan hadir melapor kepada penanggung 

jawab perkuliahan dan penaggung jawab dapat memberikan 

solusi dari alternatif yang ada, seperti : 

1. Digantikan oleh dosen lain dalam tim mata kuliah yang 

sama. 

2. Dosen yang berhalangan hadir memberikan kuliah 

pengganti pada waktu yang telah disepakati antara dosen 

dan mahasiswa. 
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g. Dalam perkuliahan yang bersamaan dengan hari libur 

nasional, dosen akan menentukan waktu pengganti 

perkuliahan. 

h. Dosen yang memberikan perkuliahan diwajibkan datang 

tepat waktu sesuai dengan jadwal perkuliahan. 

i. Apabila terjadi perubahan jadwal perkuliahan harus 

disepakati oleh dosen dan mahasiswa. 

j. Dosen diharuskan masuk dan memberikan perkuliahan 

sesuai dengan waktu perkuliahan yang semestinya. Apabila 

terdapat kondisi yang tidak memungkinkan maka dapat 

dibenarkan minimal waktu perkuliahan 90% dari waktu 

perkuliiahan yang semestinya. 

1. Mata kuliah 1 SKS, jumlah masuk semestinya adalah : 

16 pertemuan x 1 jam kuliah (50 Menit) 

2. Mata kuliah 2 SKS, jumlah masuk semestinya adalah : 

16 pertemuan x 2 jam kuliah (100 menit) 

3. Mata kuliah 3 SKS, jumlah masuk semestinya adalah : 

16 pertemuan x 3 jam kuliiah (150 menit) 

k. Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan minimal 80% 

dari jumlah perkuliahan. Apabila jumlah kehadiran 

mahasiswa dibawah minimal, maka mahasiswa tidak 

dibenarkan mengikuti ujian akhiir semester untuk mata 

kuliah bersangkutan. 

l. Mahasiswa yang tidak dapat hadir pada waktu perkuliahan 

harus menyertakan surat izin tidak dapat mengikuti 

perkuliahan yang ditandatangani oleh orang tua, wali atau 

dosen pembimbing kepada dosen penganggung jawab mata 

kuliah, surat tersebut diberikan selambat-lambatnya satu 
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minggu setelah perkuliahan, dan pada hari perkuliahan 

memberitahukan secara lisan. 

 

 

Prosedur Pelaksanaan Perkuliiahan 

No Kegiatan 

Pihak Terkait 

Hasil 
Mahasiswa 

Bag. 

Akademik 
Dosen 

1 

Menyiapkan SK Dekan dan 

jadwal perkuliahan yang 

telah disetujui oleh ketua 

Program Studi 

   
SK dan Jadwal 

Perkuliahan 

2 

 

Persiapan Perkuliahan 

 

 

 

 

RPS, Kontrak Kuliah, 

Daftar Hadir Mahasiswa, 

Bahan Ajar, Diktat Kuliah, 

Media 

3 

Pelaksanaan Perkuliahan 

 

 

 

RPS, Kontrak Kuliah, 

Daftar Hadir Mahasiswa, 

Bahan Ajar 

4 

Setelah pemberian materi 

perkuliahan dosen mengisi 

berita acara perkuliahan dan 

daftar hadir 

 

 

 
 

Daftar Hadir Dosen dan 

Berita Acara Perkuliahan 

5 

Menyerahkan daftar hadir 

dan berita acara perkuliahan 

 

   
Daftar Hadir dan Berita 

Acara Perkuliahan 
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INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PELAKSANAAN UTS DAN UAS 

 

Definisi : Ujian Tengah Semester (UTS) merupakan ujian yang 

dilaksanakan pada pertengahan semester berjalan. Sedangkan 

Ujian Akhir Semester (UAS) merupakan ujian yang dilaksanakan 

pada akhir semester, setelah seluruh perkuliahan telah selesai. 

Tujuan : Memberikan gambaran/petunjuk bagi mahasiswa dan dosen 

dalam pelaksanaan ujian.  

Ruang Lingkup : Pelaksanaan UTS dan UAS 

Pihak Terkait : a. Pimpinan Fakultas 

b. Panitia Ujian 

c. Pengawas Ujian 

d. Dosen 

e. Mahasiswa  

Dokumen  : a. SK panitia ujian 

b. Soal ujian dan lembar jawaban 

c. Taat tertib ujian 

d. Daftar hadir mahasiswa 

e. Berita acara ujian 

Prosedur : Ujian Tengah Semester (UTS) 

a. Masing-masing dosen pengampu mata kuliah menyiapkan 

soal UTS dan lembar jawaban ujian yang akan digunakan 

mahasiswa. 

b. Dosen mengawasi sendiri pelaksanaan ujian yang diampunya 

sesuai dengan jadwal pelaksanaan perkuliahan biasanya. 
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c. Dosen mengoreksi hasil ujian dan menyerahkan kembali 

hasilnya ke mahasiswa beserta feedbacknya pada perkuliahan 

berikutnya. 

d. Nilai UTS disimpan oleh dosen yang nantinya nilai tersebut 

akan digabungkan nilai UAS, dan nilai lainnya pada akhir 

semester untuk menjadi nilai akhir mahasiswa. 

 

Persiapan Ujian Akhir Semester 

a. Fakultas membentuk panitia UAS dan ditetapkan oleh SK 

pantia ujiian. 

b. Panitia UAS menyiapkan jadwal UAS yang akan dibagikan 

kepada dosen pengajar mata kuliah. 

c. Panitian UAS menyiapkan berita acara ujiian, daftar hadir 

mahasiswa dan draft tata tertip pelaksanaan ujian untuk 

masing-masing mata kuliah. 

d. Dosen menyerahkan soal ujian dalam bentuk softcopy 

ataupun hardcopy minimal 1 minggu sebelum pelaksanaan 

UAS dimulai. 

e. Panitia UAS memperbanyak soal ujian sesuai dengan jumlah 

peserta ujian. 

 

Pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) 

a. Mahasiswa memasuki ruang ujian paling lambat 5 menit 

sebelum ujian berlangsung. 

b. Pengawas ujian membacakan tata tertib ujian. 

c. Pengawas ujian membagikan soal ujian beserta dengan 

lembar jawaban ujian. 

d. Pengawas mengisi berita acara ujian sebanyak 2 lembar. 
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e. Pengawas ujian memberikan daftar hadir peserta ujian yang 

harus ditanda tangani. 

f. Setelah waktu pelaksanaan ujian berakhir pengawas 

mengumpulkan soal dan lembar jawaban ujian kepada panitia 

UAS. 

g. Panitia UAS menyiapkan lembar jawaban, daftar hadir, dan 

berita acara ujian untuk diserahkan kepada dosen pengajar 

masing-masing mata kuliah. 

h. Dosen diwajibkan menyerahkan nilai ke panitia ujian 

selambat-lambatnya satu minggu setelah pelaksanaan ujian. 

 

 

Prosedur Pelaksanaan UTS dan UAS 

 Ujian Tengah Semester 

No Kegiatan 
Pihak Terkait 

Hasil 
Dosen Mahasiswa  

1 
Menyiapkan soal UTS dan lembar 

jawaban ujian 

  
Soal UTS dan lembar 

jawaban 

2 

Mahasiswa melaksanakan UTS yang 

diawasi oleh dosen pengajar masing-

masing mata kuliah. 

  
 

3 
Mengoreksi hasil UTS 

 

  Hasil UTS 

4 
Menyerahkan hasil UTS yang sudah 

dikoreksi kepada mahasiswa 

  
Hasil UTS yang sudah 

dinilai oleh dosen 
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 Persiapan Ujian Akhir Semester 

No Kegiatan 
Pihak Terkait 

Hasil 
Fakultas Dosen  Panitia 

1 
Membentuk panitia UAS   

 SK Panitia UAS 

 

2 
Menyiapkan jadwal UAS 

 
  

 
Jadwal UAS 

3 

Menyiapkan berita acara ujian, 

daftar hadir mahasiswa, dan draft 

tata tertip pelaksanaan ujian 

  

 Berita Acara Ujian, 

Daftar Hadir Ujian, dan 

Draft Tata Tertib Ujian 

4 
Menyerahkan soal UAS 

  
 Soal UAS 

 

5 
Memperbanyak soal UAS 

 
  

 
Soal UAS 

 

 Pelaksanaan Ujian Akhir Semester 

No Kegiatan 
Pihak Terkait 

Hasil 
Mahasiswa Pengawas  Panitia  Dosen  

1 
Memasuki ruangan ujian 

    
 

 

2 
Membacakan tata tertib ujian 

    
Tata tertib ujian 

 

3 
Membagikan soal UAS dan 

lembar jawaban ujian 
 

 
  

Soal UAS dan 

lembar jawaban  

4 
Melaksanakan UAS 

 

     

5 
Mengisi berita acara ujian 

 
    

Berita acara 

ujian 



16 | S t a n d a r  O p e r a s i o n a l  P r o s e d u r  

 

6 
Mengedarkan daftar hadir 

ujian 
 

 
  

Daftar hadir 

ujian 

7 

Setelah berakhirnya waktu 

ujian, lembar jawaban ujian 

dikumpulkan 

    Lembar jawaban 

8 

Menyiapkan lembar jawaban, 

daftar hadir dan berita acara 

ujian untuk diserahkan kepada 

dosen 

    

Lembar jawaban, 

daftar hadir dan 

berita acara 

9 
Menyerahkan nilai kepada 

panitia UAS 
    Daftar nilai 
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INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

EVALUASI PELAKSANAAN PERKULIAHAN 

 

Definisi : Evaluasi proses belajar mengajar merupakan pengukuran dan 

penilaian terhadap proses belajar mengajar untuk mengetahui 

perkembangan mahasiswa dan umpan balik terhadap dosen 

sebagai upaya perbaikan dan peningkatan proses belajar 

mengajar. 

Tujuan : Memberikan petunjuk kepada mahasiswa tentang perkembangan 

perkuliahan pada Program Studi Ekonomi Islam.  

Ruang Lingkup : Pelaksanaan evaluasi perkuliahan 

Pihak Terkait : a. Dosen 

b. Mahasiswa  

Prosedur : a. Setiap dosen wajib membuat dokumentasi tentang bahan atau 

materi yang berhubungan dengan perkuliahan termasuk soal-

soal kuis, tugas, UTS, UAS dan rekapitulasi nilai sesuai mata 

kuliah yang diikuti setiap mahasiswa. 

b. Dosen wajib menyerahkan daftar nilai akhir setelah segera 

ujian akhir semester selesai. 

c. Mahasiswa wajib mengikuti semua kegiatan evaluasi baik 

melalui pembuatan tugas maupun keikutsertaan dalam UTS 

dan UAS. 

d. Mahasiswa pada setiap Angkatan wajib mengisi angket 

umpan balik perkuliahan untuk setiap semester. 
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INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DOSEN  

 

Definisi : a. Monitoring merupakan penilaian rutin terkait dengan aktivitas 

dan pengembangan yang sedang berlangsung. 

b. Evaluasi merupakan penilaian yang bersifat periodik terkait 

dengan semua pencapain. 

c. Kinerja dosen merupakan hasil kerja yang telah dicapai oleh 

dosen, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya 

dalam rangka mencapai tujuan pendidikan secara legal dan 

tidak melanggar hukum dan sesuai dengan norma dan etika. 

d. Tim koordinasi kegiatan semester (TK2A) merupakan tim 

yang dibentuk untuk membantu program studi melaksanakan 

monitoring dan evaluasi pembelajaran. 

Tujuan : Memberikan penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan 

monitoring dan evaluasi kinerja akademik dosen di lingkungan 

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 

Institur Bisnis Muhammadiyah Bekasi.  

Ruang Lingkup : a. Jenis kegiatan akademik dosen 

b. Pelaksanaan monitoring 

c. Pelaksanaan evaluuasi 

Pihak Terkait : a. Dosen 

b. Ketua Jurusan 

c. Koordinator unit kerja atau penanggung jawab kegiatan  

Ketentuan Umum : Jenis Kegiatan Akademik Dosen 

Kegiatan akademik dosen dapat dilaksanakan dalam bentuk : 

a. Perkuliahan 
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b. Penelitian 

c. Pengabdian kepada masyarakat 

d. Publlikasi ilmiah 

e. Pembibingan mahasiswa 

f. Pembimbingan skripsi 

g. Keaktifan pada Program Studi Ekonomi Islam untuk 

mendukung kegiatan akademik 

 

Koordinator Unit Kerja dan Penanggung Jawab Kegiatan 

Akademik 

Setiap kegiatan akademik di lingkungan Program Studi 

Ekonomi Islam memiliki koordinator unit kerja atau 

penanggung jawab kegiatan untuk memudahkan proses 

monitoring. 

a. Perkuliahan 

Jurusan dan Tim KT2A bertanggung jawab terhadap 

monitoring pelaksanaan kegiatan perkuliahan. 

b. Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi 

Ilmiah 

Tim KT2A berkerjasama dengan Lembaga penelitian IBM 

untuk bertanggung jawab terhadap monitoring pelaksanaan 

kegiatan tersebut. 

c. Pembimbingan Mahasiswa 

d. Pembimbingan Skripsi 

Ketua Program Studi bertugas untuk menunjuk 

pembimbingan bagi mahasiswa yang diketahui oleh 

pembimbing kaademik untuk memonitoring pelaksanaan 

pembimbingan. 
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e. Keaktifan di Program Studi Ekonomi Islam guna 

mendukung kegiatan akademik 

Ketua dan Sekretaris Jurusan bertanggung jawab memiliki 

peran dalam mengajak dosen untuk mendukung dan 

berkontribusi dalam kegiatan akademik. 

Prosedur : Pelaksanaan Monitoring 

a. Setiap koordinator unit kerja atau penanggung jawab 

kegiatan akademik membuat laporan tentang kinerja dosen 

dalam unit kerjanya pada pertengahan semester dan akhir 

semester berdasarkan SOP unit kerja masing-masing. 

b. Tim KT2A menerima dan merekap semua laporan unit kerja 

c. Tim KT2A menganalisis data hasil kinerja akademik dosen 

di akhir semester yang ditinjau dari pencapaian dalam setiap 

kegiatan, serta menghitung beban kerja akademik dosen. 

d. Tim TK2A membuat dokumen hasil kinerja akademik dosen 

di akhir semester dan melaporkannya kepada Ketua dan 

Sekretaris Jurusan. 

 

Pelaksanaan Evaluasi 

a. Ketua dan Sekretaris Jurusan mengadakan rapat dengan 

koordinator unit kerja, penganggung jawab kegiatan 

akademik dan tim TK2A untuk mengevaluasi kelemahan 

pada SOP dan mengidentifikasi kembali dosen yang tidak 

aktif. 

b. Ketua dan Sekretaris Jurusan memanggil dosen tidak aktif 

dalam kegiatan akademik dan dosen yang belum mencapai 

target beban kerja. 
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c. Ketua dan Sekretaris Jurusan mengumumkan hasil kinerja 

akademik dosen dalam rapat rutin Program Studi Ekonomi 

Islam. 

d. Ketua Program Studi mengirimkan laporan kepada Dekan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengenai hasil monitoring 

kinerja akademik dosen pada semester tersebut dan dosen 

yang tidak aktif dalam kegiatan akademik. 

e. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis memberikan laporan 

secara tertulis kepada Rektor tentang keaktifan dosen di 

lingkungan kerjjanya. 

 

Tindak Lanjut Evaluasi 

a. Ketua Program Studi memerintahkan koordinator setiap unit 

kerja dan penanggung jawab akademik untuk mengurangi 

pemberian beban kerja akademik kepada dosen yang dalam 

pencapaian akademiknya rendah hingga evaluasi terhadap 

dosen tersebut selesai dilakukan. 

b. Rektor mengirimkan surat teguran kepada dosen yang tidak 

aktif melakukan kegiatan akademik selama 2 bulan berturut-

turut. 
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Prosedur Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen 

 Pelaksanaan Monitoring 

No Kegiatan 
Pihak Terkait 

Hasil 
Koordinator TK2A  Jurusan 

1 
Membuat laporan tentang kinerja 

dosen dalam unit kerja 

  
 Laporan kinerja 

dosen 

2 
Merekap semua laporan dalam unit 

kerja 

   
 

3 
Menganalisis data hasil kinerja 

akademik dosen 
  

 
 

4 
Membuat laporan hasil kinerja 

akademik dosen 
  

 Laporan kinerja 

dosen 

5 
Menerima laporan hasil kinerja 

akademik dosen 
  

 Laporan kinerja 

dosen 

 

 Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Evaluasi 

No Kegiatan 
Pihak Terkait 

Hasil 
Jurusan Dekan  Rector  

1 
Mengadakan rapat dengan 

koordinator unit kerja dan TK2A 

 
 

 
 

2 
Memanggil dosen yang memiliki 

kinerja akademik rendah 

  
 

 

3 

Mengumumkan hasil kinerja 

akademik dosen dalam rapat rutin 

Program Studi Ekonomi Islam 

 

 

 
Laporan kinerja 

dosen 

4 

Memerintahkan koordinator unit kerja 

untuk mengurangi pemberian beban 

kerja akademik kepada dosen yang 

pencapaian kinerjanya rendah 
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5 
Menerima hasil laporan monitoring 

kerja akademik dosen 
  

 Laporan kinerja 

dosen 

6 

Menerima laporan tertulis tentang 

keaktifan dosen di lingkungan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

  

 Laporan kinerja 

dosen 

7 
Mengirimkan surat teguran kepada 

dosen yang tidak aktiif 
   

 
Surat teguran 
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INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PEMBIMBINGAN AKADEMIK  

 

Definisi : Pembimbingan akademik merupakan proses yang dilakukan 

dosen berupa monitoring dan evaluasi yang diberikan kepada 

mahasiswa terkait proses yang berhubungan dengan akademik 

dan kemahasiswaan kepada mahasiswa sejak mereka terdaftar 

pada Program Studi sampai dengan akhir masa studinya. 

Tujuan : Melalui pembimbingan akademik yang diberikan diharapkan 

mahasiswa dapat menyelesaikan masa studinya dengan tepat 

waktu.  

Ruang Lingkup : a. Tugas dan kewajiban penasehat akademik 

b. Kewajiban mahasiswa terhadap penasehat akademik 

c. Prosedur pembimbingan mahasiswa pada Program Studi 

Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Pihak Terkait : a. Mahasiswa 

b. Bagian Akademik 

c. Ketua Program Studi 

d. Penasehat Akademik 

Dokumen  : a. SK Dekan tentang penetapan Penasehat Akademik 

b. Daftar Mahasiswa Bimbingan 

c. DNS semester lalu dan KRS Semester Berjalan 

Ketentuan Umum : a. Persyaratan sebagai Dosen Penasehat Akademik : 

1. Dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di 

lingkungan Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi 

2. Dosen yang sudah mempunyai jabatan fungsional 
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3. Dosen yang mempunyai kualifikasi akademik minimal 

Magister (S2) 

b. Pengangkatan Penasehat Akademik ditetapkan oleh 

Keputusan Dekan atas Usulan Ketua Program Studi. 

c. Surat Tugas Penasehat Akademik yang dikeluarkan Dekan 

sekurang-kurangnya memuat tentang : 

1. Pernyataan bahwa dosen ditugaskan untuk melakukan 

kepenasehatan akademik 

2. Jangka waktu penetapan dosen sebagai Penasehat 

Akademik 

3. Daftar nama mahasiswa 

d. Setiap dosen Penasehat Akademik membimbing maksimal 20 

orang mahasiswa. 

e. Tugas dan kewajiban Penasehat Akademik : 

1. Melakukan proses kepenasehatan akademik secara 

manual 

2. Menguasai program pendidikan berikut seluk-beluk tata 

organisasinya 

3. Membantu mahasiswa dalam menyusun strategi belajar 

selama masa studi di perguruan tinggi sesuai dengan 

program studi yang dipilih 

4. Membantu mahasiswa melakukan pemograman studi 

selama satu semester sesuai dengan beban studi 

5. Menampung masalah akademik yang dihadapi mahasiswa 

dan turut berusaha mencari solusinya 

6. Mangadakan pertemuan konsultatif dengan mahasiswa 

bimbingannya secara periodik dengan waktu yang telah 

disepakati Bersama 



26 | S t a n d a r  O p e r a s i o n a l  P r o s e d u r  

 

7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sebagai 

Penasehat Akademik 

f. Kewajiban mahasiswa terhadap Penasehat Akademik : 

1. Melakukan proses kepenasehatan secara manual 

2. Memahami dan menghayati pentingnya kepenasehatan 

akademik dalam rangka kelancaranyan studinya 

3. Mengadakan komunikasi dan konsultasi secara aktif 

dengan Penasehat Akademik tentang kegiatan studi dan 

permasalahannya 

4. Mentaati hasil konsultasi kepenasehatan akademik dan 

bersedia menerima sanksi akademik apabila 

melanggarnya 
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Prosedur Pembimbing Akademik 

 

No Kegiatan 
Pihak Terkait 

Hasil 
Jurusan  BA PA Mahasiswa  

1 

Mengusulkan daftar 

penasehat akademik dan 

mahasiswa 

 

  

 

 

2 

Menerbitkan SK Dekan 

tentang dosen Penasehat 

Akademik 

 

  

 
SK Dekan tentang 

Penasehat Akademik 

3 
Menerima SK dosen 

Penasehat Akademik 

   
 SK Dekan tentang 

Penasehat Akademik 

4 

Menerbitkan daftar 

penasehat akademik dan 

mahasiswa bimbingan untuk 

diketahui oleh mahasiswa 

 

 
 

 

Daftar dosen 

Penasehat Akademik 

5 
Mahasiswa melaksanakan 

konsultasi akademik 
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INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PEMBIMBING SKRIPSI  

 

Definisi : a. Pembimbingan skripsi merupakan proses yang dilakukan oleh 

dosen pembimbing berupa monitoring dan evaluasi yang 

diberikan kepada mahasiswa terkait proses yang berkaitan 

dengan penulisan skripsi. 

b. Dosen pembimbing skripsi adalah dosen yang berdasarkan 

persyaratan pendidikan, keahlian dan kemampuannya 

ditetapkan sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi 

mahasiswa. 

Tujuan : a. Menjelaskan persyaratan mahasiswa untuk dapat memulai 

Menyusun skripsi 

b. Menjelaskan tata cara pelaksanaan penulisan skripsi 

Ruang Lingkup : a. Persyaratan agar dapat memulai penulisan skripsi 

b. Tata cara pelaksanaan penulisan skripsi 

Pihak Terkait : e. Mahasiswa 

f. Bagian Akademik 

g. Ketua Program Studi 

h. Pembimbing Skripsi 

Dokumen  : a. SK Dekan tentang penetapan dosen pembimbing skripsi 

b. Formulir bimbingan skripsi 

Ketentuan Umum : Syarat untuk Menjadi Dosen Pembimbing 

1. Dosen pembimbing skripsi mempunyai bidang ilmu yang 

sesuai dengan topik penelitian skripsi mahasiswa. 

a. Pembimbing utama : Berpendidikan minimal magister 

dengan jabatan fungsional minimal lector, atau 



29 | S t a n d a r  O p e r a s i o n a l  P r o s e d u r  

 

berpendidikan doctor dengan jabatan fungsional 

minimal asisten ahli 

b. Pembimbing pendamping: Berpendidikan minimal 

magister dengan jabatan akademik minimal asisten ahli. 

2. Pembimbing ditunjuk oleh Ketua Program Studi dengan 

memperhatikan : 

a. Pembimbing utama ditunjuk berdasarkan kesesuaian 

bidang ilmu dengan topik penelitian skripsi mahasiswa 

b. Jika penelitian mahasiswa tersebut merupakan bagian 

dari penelitian dosen, maka dosen yang bersangkutan 

secara otomatis menjadi pembimbing utama 

c. Pembimbing diangkat dan diberhentikan dengan SK 

Dekan atas usul ketua Program Studi 

 

Tugas dan Wewenang Dosen Pembimbing 

1. Menyusun dan mengumumkan jadwal bimbingan per 

minggu 

2. Memberikan arahan/bimbingan tentang : 

a. Teknik penulisan, termasuk format penulisan yang 

berlaku di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi 

b. Metodologi dan materi keilmuan yang relevan dengan 

kajian skripsi 

c. Penyusunan bahan seminar usul dan hasil penelitian 

3. Butir (a,b, dan c) dilaksanakan dalam waktu maksimal tujuh 

hari untuk setiap satu periode pemeriksaan skripsi 

4. Memberikan informasi tentang literatur / sumber buku 

5. Jika terjadi ketidaksepakatan dalam proses bimbingan antara 

pembimbing utama dengan pembimbing pendamping, 
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kewenangan untuk mengambil keputusan pada pembimbing 

utama. 

6. Menegur mahasiswa yang melalaikan tugas penyusunan 

skripsi 

7. Melaporkan kepada Ketua Program Studi dan dosen PA 

tentang mahasiswa yang telah melanggar peraturan dalam 

penyusunan skripsi 

8. Menyetujui permohonan ujian bagi mahasiswa yang 

skripsinya telah layak untuk diuji 

9. Jika dosen pembimbing utama mempunyai jabatan 

akademik dan pengalaman keilmuan yang lebih tinggi dari 

pada pembimbing pendamping, maka pembimbing utama 

wajib membimbing pembimbing pendamping dalam proses 

bimbingan skripsi mahasiswa 

10. Menguji sidang skripsi 

 

Tugas dan Hak Mahasiswa 

1. Mendapatkan bimbingan dari dua dosen pembimbing untuk 

penyusunan skripsi dan ujian skripsi 

2. Menghubungi dosen pembimbing secara teratur sesuai 

dengan jadwal yang diberikan oleh dosen pembimbing 

unutuk mendapatkan bimbingan 

3. Mematuhi saran-saran perbaikan dari dosen pembimbing 

4. Mengkomunikasikan secara baik berbagai perubahan dalam 

skripsi kepada dosen pembimbing 

 

Tata Cara Bimbingan Skripsi 

1. Mahasiswa mengajukan usul judul penelitian kepada ketua 

Program Studi 
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2. Jika judul tersebut diterima, ketua program studi 

menentukan dosen pembimbing pendamping sesuai dengan 

keahlian dosen pembimbing 

3. Mahasiswa mengajukan proposal penelitian kepada dosen 

pembimbing 

4. Doosen pembimbing pendamping menyetujui permohonan 

seminar proposal, jika proposal telah dianggap layak di uji 

5. Ketua program studi menentukan dosen pembimbing utama 

sesuai dengan keahlian dosen pembimbing 

6. Setelah seminar proposal, mahasiswa melakukan perbaikan 

proposal dengan bimbingan dari dosen pembimbing 

pendamping 

7. Mahasiswa melakukan penelitian untuk memperoleh hasil 

penelitian skripsi tersebut 

8. Mahasiswa mengajukan bimbinggan skripsi kepada dosen 

pembimbing pendamping 

9. Mahasiswa mengajukan bimbingan skripsi kedua kepada 

dosen pendamping utama setelah berkonsultasi dengan 

pmbimbing ppendamping 

10. Dosen pembimbing utama dan pembimbing pendamping 

menyetujui permohonan ujian skripsi, jika skripsi tersebut 

telah layak di uji 
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Prosedur Pembimbingan Skripsi 

 

No Kegiatan 
Pihak Terkait 

Hasil 
Jurusan  Mahasiswa  PS 

1 

Mengajukan usul judul 

penulisan skripsi kepada 

ketua program studi 

 

   

2 
Konsultasi dengan ketua 

program studi 

  
  

3 
Menentukan dosen 

pembimbing pendamping 

 
   

4 

Mengajukan bimbingan 

proposal kepada dosen 

pendamping 

 

 

 

 

5 

Menyetujui permohonan 

seminar proposal, jika 

proposal telah dianggap 

layak untuk di uji 

 

  Proposal  

6 
Menentukan dosen 

pembimbing utama 

 
   

7 

Setelah seminar proposal, 

mahasiswa melakukan 

perbaikan proposal dengan 

bimbingan kepada dosen 

pembimbing pendamping 

  

  

8 

Melakukan penelitian untuk 

memperoleh hasil penelitian 

skripsi 

  

  

Diterima  

Ditolak  
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9 

Mengajukan bimbingan 

skripsi kepada dosen 

pembimbing utama dan 

pembimbing pendamping 

 

 

 

 

10 

Menyetujui permohonan 

ujian skripsi, jika skripsi 

telah dianggap layak untuk di 

uji 

 

  Skripsi  
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INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

SEMINAR PROPOSAL  

 

Definisi : Seminar proposal merupakan seminar yang dilakukan kepada 

mahasiswa dengan bahan kajiian berasal dari proposal penelitian 

skripsi 

Tujuan : Memberikan prosedur penjelasan dan syarat-syarat untuk 

melakukan seminar proposal mahasiswa 

Ruang Lingkup : Persyaratan dan tata cara pelaksanaan seminar proposal 

Pihak Terkait : a. Mahasiswa 

b. Bagian Akademik 

c. Ketua Program Studi 

d. Dosen Pembimbing  

e. Dosen Penguji 

Dokumen  : a. Proposal skripsi 

b. Daftar hadir seminar proposal 

Ketentuan Umum : a. Proposal telah selesai ditulis. 

b. Mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti seminar 

proposal skripsi dengan menyerahkan dua rangkap proposal. 

c. Seminar proposal dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan oleh bagian akademik dan telah mendapatkan 

persetujuan dari ketua program studi. 

Prosedur  : a. Mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti seminar 

proposal skripsi dengan menyerahkan dua rangkap proposal 

ke bagian akademik. 



35 | S t a n d a r  O p e r a s i o n a l  P r o s e d u r  

 

b. Bagian akademik berkoordinasi dengan ketua program studi 

untuk membuat jadwal seminar proposal berdasarkan 

proposal skripsi yang masuk. 

c. Bagian akademik menyiapkan undangan seminar dan berkas-

berkas lain yang diperlukan dan disahkan oleh ketua program 

studi atau sekretaris jurusan. 

d. Mehasiswa mendistribusikan berkas berikut kepada semua 

anggota tim penguji seminar: 

1. Undangan seminar proposal 

2. Fotocopu proposal penelitian 2 rangkap dan diserahkan 

paling lambat 3 hari sebelum seminar proposal 

e. Dalam pelaksanaan seminar proposal mahasiswa diwajibkan 

mematuhi tata tertib berikut : 

1. Mamakai pakaian sopan (atasan putih dan bawahan hitam, 

rok untuk perempuan dan celana bahan hitam untuk laki-

laki) 

2. Seminar baru dapat dilaksanakan bila dihadiri oleh 

pembimbing pendamping, dosen penguji, moderator dan 

mahasiswa. 

3. Bila dalam waktu 15 menit setalah jadwal yang telah 

ditentukan, pembimbing pendamping, dosen penguji, 

moderator dan mahasiswa tidak hadir maka seminar 

dibatalkan. 

f. Peserta seminar diharuskan menggunakan pakaian sopan dan 

sepatu, serta tidak diperkenankan merokok dalam ruang 

seminar. 

g. Dalam pelaksanaan seminar, dosen penguji akan memberikan 

pertanyaan dan saran kepada peserta seminar untuk 

melengkapi atau memperbaiki proposal penelitian. 
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h. Hasil perbaikan tersebut ditunjukkan kepada dosen 

pembimbing yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan 

untuk penuliisan skripsi. 

 

 

Prosedur Seminar Proposal 

 

No Kegiatan 
Pihak Terkait 

Hasil 
Mahasiswa BA DP 

1 
Mendaftarkan diri untuk 

mengikuti seminar proposal 

 
   

2 

Koordinasi dengan ketua 

program studi untuk 

membuat jadwal seminar 

proposal 

 

 
 Jadwal seminar 

3 

Menyiapkan undangan 

seminar dan berkas-berkas 

lain yang diperlukan 

 

 
 Undangan seminar 

4 

Mendistribusikan berkas 

kepada semua anggota tim 

penguji seminar proposal 

 

  

Undangan seminar 

dan fotocopy proposal 

2 rangkap 

5 
Memberikan pertanyaan dan 

saran kepada peserta seminar 

 
   

6 

Melakukan perbaikan 

proposal dengan dosen 

pembimbing 

 

  Proposal  
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INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

SIDANG SKRIPSI  

 

Definisi : Ujian sidang skripsi merupakan tugas akhir mahasiswa, dimana 

mahasiswa mempertahankan penelitiannya dihadapan para 

penguji. Ujian sidang skripsi ini merupakan syarat wajib bagi 

mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjananya, untuk 

mengevaluasi mahasiswa dalam penerapan bidang keahlian yang 

dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi. 

Tujuan : a. Menjelaskan persyaratan mahasiswa dapat menempuh ujian 

sidang skripsi 

b. Menjelaskan tata cara pelaksanaan ujian sidang skripsi 

Ruang Lingkup : a. Persyaratan pelaksanaan ujian sidang skripsi 

b. Proses pelaksanaan ujian sidang skripsi 

Pihak Terkait : a. Mahasiswa 

b. Bagian Akademik 

c. Ketua Program Studi 

d. Dosen Pembimbing  

e. Dosen Penguji 

Persyaratan : a. Terdaftar sebagai mahasiswa semester berjalan dibuktikan 

dengan KRS tahun terakhir dan telah menempuh minimal 140 

SKS. 

b. Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dan praktik 

lapangan yang dibuktikan dengan transkrip nilai yang telah 

diferivikasi oleh ketua program studi. 

c. Telah mengikuti seminar proposal skripsi yang ditunjukkan 

dengan berita acara seminar proposal skripsi. 
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d. Telah mendapatkan persetujuan tertulis (tanda tangan) dari 

dosen pembimbig untuk melaksanakan sidang skripsi. 

e. Telah mendapatkan pengesahan dari ketua program studi dan 

dekan. 

f. Telah mendapat rekomendasi ujian dari tingkat universitas 

dan dijadwalkan tanggal ujian oleh program studi. 

g. Kelengkapan yang harus dipersiapkan mahasiswa yang akan 

melaksanakan ujian sidang skripsi adalah draft skripsi yang 

telah disetujui oleh dosen pembimbing, diperbanyak 3 

rangkap dan diserahkan selambat-lambatnya 3 hari sebelum 

pelaksanaan ujian sidang skripsi. 

Dokumen  : a. Skripsi 

b. DNS dan KRS semester terakhir 

c. Jadwal dan undangan ujian sidang akhir 

d. Berita acara ujian sidang skripsi 

e. Formular penilaian ujian siding 

Ketentuan Umum : Persiapan  

a. Mahasiswa yang telah memenuhi syarat, mendaftar untuk 

mengikuti ujian sidang skripsi ke bagian akademik dengan 

melengkapi persyaratan dokumen yang telah ditentukan. 

b. Bagian akademik berkoordinasi dengan ketua program studi 

untuk membuat jadwal ujian sidang skripsi berdasarkan 

skripsi yang telah masuk. 

c. Bagian akademik menyiapkan undangan ujian akhir dan 

berkas-berkas lain yang diperlukan dan disahkan oleh ketua 

atau sekretaris jurusan. 

d. Mahasiswa mendistribusikan berkas kepada semua anggota 

tim penguji sidang skripsi : 

1. Undangan ujian sidang skripsi 
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2. Fotocopy skripsi 3 rangkap dan diserahkan paling 

lambat 3 hari sebelum ujian sidang skripsi. 

e. Panitia ujian sidang skripsi menyiapkan sarana dan 

prasarana pelaksanaan ujian. 

 

Pelaksanaan  

a. Dosen penguji dan mahasiswa peserta ujian harus sudah 

diruang ujian paling lambat 15 menit sebelum ujian dimulai. 

b. Dalam pelaksanaan ujian akhir mahasiswa diwajibkan 

mematuhi tata tertib berikut : 

1. Memakai pakaian sopan (atasan putih, almamater, dan 

bawahan hitam) 

2. Ujian sidang skripsi baru dapat dilaksanakan bila 

dihadiri oleh pembimbing, dosen penguji, moderator dan 

mahasiswa. 

3. Bila dalam waktu 15 menit pembimbing, penguji, 

moderator dan peserta ujian tidak hadir maka ujian 

sidang akhir dibatalkan. 

c. Peserta ujian diharuskan menggunakan pakaian sopan dan 

sepatu serta tidak diperkenankan merokok dalam ruang 

ujian. 

d. Bagian akademik menyerahkan formulir berita acara kepada 

pimpinan sidang. 

e. Dalam pelaksanaan ujian sidang akhir, dosen penguji akan 

memberikan pertanyaan dan saran kepada peserta ujian 

untuk melengkapi atau memperbaiki hasil penelitian peserta 

ujian. 

f. Panitia mengumpulkan form yang telah diisi oleh tim sidang 

setelah ujian sidang akhir dilaksankaan. 
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Pengumuman Hasil Ujian 

a. Tim sidang bermusyawarah untuk menentukan nilai dan 

kelulusan. 

b. Pimpinan sidang mengumumkan hasil ujian sidang skripsi 

kepada peserta ujian. 

c. Jika peserta ujian dinyatakan lulus, maka dia berhak untuk 

mendapatkan gelar sarjana dan mengikuti wisuda. 

d. Apabila dinyatakan tidak lulus, maka mahasiswa wajib 

memperbaiki skripsinya dan mengulang kembali sidang 

skripsi, tanpa harus melengkapi persyaratan yang sudah 

pernah dilengkapi ketika pertama kali saat mendaftar sidang 

skripsi. 
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Prosedur Sidang Skripsi 

 

No Kegiatan 
Pihak Terkait 

Hasil 
Mahasiswa BA DP 

1 
Mendaftarkan diri untuk mengikuti 

ujian sidang skripsi 

 
   

2 

Koordinasi dengan ketua program 

studi untuk membuat jadwal ujian 

skripsi 

  

 Jadwal ujian sidang 

3 
Menyiapkan undangan seminar dan 

berkas-berkas lain yang diperlukan 

  
 

Undangan ujian 

sidang 

4 

Mendistribusikan berkas kepada 

semua anggota tim penguji sidang 

skripsi 

 

  

Undangan ujian 

sidang dan fotocop 

skripsi 3 rangkap 

5 
Menyiapkan sarana dan prasarana 

pelaksanaan ujian 

 
   

6 
Menyerahkan formulir berita acara 

kepada pimpinan sidang 

 
  Formular berita acara 

7 
Memberikan pertanyaan dan saran 

kepada peserta sidang 

 
  

 

8 

Mengumpulkan form yang telah 

diisi tim sidang setelah sidang 

skripsi dilaksanakan 

 

  Formulir penilaian 

9 
Bermusyawarah untuk menentukan 

nilai dan kelulusan 

 
 

 
 

10 
Mengumumkan hasil ujian sidang 

skripsi kepada peserta ujian 

 
 

 
Skripsi  
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INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

MUTASI MAHASISWA 

 

Definisi : Mutasi merupakan perubahan status mahasiswa yang meliputi 

jurusan, administrasi, akademik, dan perubahan lainnya. 

Tujuan : a. Menjelaskan jenis perpindahan mahasiswa 

b. Menjelaskan syarat-syarat perpindahan yang harus dipenuhi 

mahasiswa 

c. Menjelaskan unit yang terlibat dalam perpindahan mahasiswa 

Ruang Lingkup : a. Persyaratan perpindahan mahasiswa 

b. Tata cara perpindahan mahasiswa 

Pihak Terkait : a. Rektor 

b. Dekan 

c. Ketua Program Studi 

d. Bagian Akademik 

e. Mahasiswa  

Persyaratan : a. Mutasi antar jurusan dalam satu fakultas yang ada di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. 

1. Mahasiswa sudah mengikuti kuliah secara aktif sedikitnya 

dua semester 

2. Mahasiswa mengajukan permohonan pindah jurusan 

kepada Dekan melalui Ketua Program Studi. 

b. Mutasi antar Fakultas di lingkungan Institut Bisnis 

Muhammadiyah Bekasi tidak diperkenankan. Apabila 

terdapat mahasiswa yang mutasi antar fakultas maka akan 

diperlakukan seperti mahasiswa baru yang mendaftar dari 

semester satu. 
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c. Mutasi mahasiswa ke perguruan tinggi lain. 

Mahasiswa mengajukan permohonan pindah secara tertulis 

yang ditujukan kepada Dekan dengan pertimbangan dan 

persetujuan Penasehat Akademik dan Ketua Program Studi. 

d. Mutasi mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke Institut Bisnis 

Muhammadiyah Bekasi. 

1. Mahasiswa yang bersangkutan harus mengikuti kegiatan 

perkuliahan sedikitnya dua semester pada perguruan 

tinggi asal dengan tenggang waktu transisi maksimal dua 

semester. 

2. Mengikuti seleksi yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. 

Dokumen  : a. Surat permohonan pindah 

b. Transkrip nilai  

Prosedur : Mutasi Antar Jurusan dalam Satu Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis 

a. Mahasiswa yang bersangkutan melakukan konsultasi 

dengan penasehat akademik tentang alasan melakukan 

mutasi. 

b. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan 

pindah secara tertulis yang ditujukan kepada Dekan melalui 

Ketua Program Studi. 

c. Dekan menerbitkan surat perpindahan mahasiswa yang 

bersangkutan dengan menyampaikan tembusan kepada 

Rektor. 

d. Ketua Program Studi dan Bagian Akademik, 

Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas memproses 

perubahasn status administrasi. 
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Mutasi Mahasiswa IBM ke Perguruan Tinggi Lain 

a. Mahasiswa mengajukan permohonan pindah secara tertulis 

kepada Dekan dengan pertimbangan dan persetujuan 

Penasehat Akademik dan Ketua Program Studi. 

b. Dekan membuat surat rekomendasi kepada Rektor atas 

permintaan mahasiswa yang dilampiri dengan transkrip nilai 

yang sudah ditempuh mahasiswa bersangkutan. 

c. Rektor memberikan Surat Keterangan Pindah ke perguruan 

tinggi yang dituju. 

 

Mutasi Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Lain ke IBM 

a. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan 

mutasi ke Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi secara 

tertulis yang ditujukan kepada Rektor. 

b. Mahasiswa yang bersangkutan telah lulus seleksi yang 

diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut 

Bisnis Muhammadiyah Bekasi. 

c. Rektor menerbitkan Surat Keputusan penerimaan 

mahasiswa yang bersangkutan. 

d. Falultas yang dituju membuat rincian status akademik 

mahasiswa yang bersangkutan. 

e. Mahasiswa yang bersangkutan melakukan registrasi 

sebagaimana mahasiswa IBM lainnya. 
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Prosedur Mutasi Mahasiswa 

 Mutasi Antar Jurusan 

 

No Kegiatan 
Pihak Terkait 

Hasil 
Mahasiswa Dekan BA 

1 
Melakukan konsultasi dengan 

Penasehat akademik 

 
   

2 

Mengajukan permohonan pindah 

secara tertulis yang ditujukan 

kepada Dekan melalui Ketua 

Program Studi 

  

 
Surat permohonan 

pindah 

3 
Menerbitkan surat perpindahan 

mahasiswa yang bersangkutan 

  
 

Surat perpindahan 

mahasiswa 

4 
Memproses perubahan status 

administrasi 

 
  

 

 

 

 Mutasi Mahasiswa IBM ke Perguruan Tinghi Lain 

 

No Kegiatan 
 Pihak Terkait 

Hasil 
Mahasiswa Dekan Rektor  Kajur 

1 
Meminta pertimbangan dengan 

Penasehat akademik 

 
 

 
  

2 
Meminta persetujuan Ketua 

Program Studi 

 
 

 
  

3 
Mengajukan permohonan 

tertulis kepada Dekan 

 
 

 
 

Surat permohonan 

pindah 
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4 
Membuat surat rekomendasi 

kepada Rektor 

   
 Surat rekomendasi 

5 

Memberikan surat keterangan 

pindah ke perguruan tinggi yang 

dituju 

 

 

 

 
Surat keterangan 

pindah 

6 

Membuat daftar nilai mata 

kuliah yang sudah ditempuh 

mahasiswa tersebut 

 

 

 
 

 

 

 

 Mutasi Mahasiswa Perguruan Tinggi Lain ke IBM  

 

No Kegiatan 
 Pihak Terkait 

Hasil 
Mahasiswa FEB Rektor  BA 

1 
Mengajukan permohonan 

mutasi ke IBM 

 
 

 
  

2 
Mengadakan tes terhadap 

mahasiswa tersebut 

 
 

 
  

3 
Menyatakan mahasiswa yang 

bersangkutan lulus seleksi 

   
 

Surat permohonan 

pindah 

4 

Menerbitkan surat keputusan 

penerimaan mahasiswa yang 

bersangkutan 

 
 

 

 Surat rekomendasi 

5 

Membuat rincian status 

akademik mahasiswa yang 

bersangkutan 

 

 

 

 
Surat keterangan 

pindah 

6 
Mahasiswa melakukan 

registrasi 
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INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PRAKTIKUM 

 

Definisi : Merupakan standarisasi yang diterapkan untuk melihat 

kemampuan dalam proses pencatatan, penggolongan, 

peringkasan transaksi keuangan dan penginterpretasian hasil dari 

proses tersebut. 

Tujuan : Memberikan kemudahan dalam prosedur pelaksanaan praktikum 

Ruang Lingkup : Pelaksanaan Praktikum 

Pihak Terkait : a. Ketua Lab 

b. Instruktur Praktikum 

c. Bagian Akademik 

d. Mahasiswa   

Persyaratan : a. Merupakan mahasiswa aktif dan telah mengisi kartu rencana 

studi pada semester bersangkutan. 

b. Berpakaian rapi dan sopan saat mengikuti praktikum 

Dokumen  : a. Modul Praktikum 

b. Kartu Praktikum 

Prosedur : 1. Ketua lab membuat pengumuman mengenai waktu 

praktikum dan pembagian kelas. 

2. Ketua lab menghubungi instruktur praktikum tentang jadwal 

praktikum. 

3. Instruktur dan mahasiswa melakukan praktikum dan 

menyerahkan tugas praktikum. 

4. Mahasiswa melakukan ujian praktikum. 
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5. Instruktur praktikum membuat & menyerahkan hasil 

rekapitulasi nilai ke Ketua Lab dan Bagian Akademik. 

6. Ketua lab dan bagian akademik mencatat dan menerima 

hasil rekap nilai. 

7. Staff bagian akademik menginput nilai ke dalam database 

computer. 

 

 

Prosedur Praktikum Mahasiswa 

 

No Kegiatan 
Pihak Terkait 

Hasil 
Ketua Lab Instruktur Mahasiswa BA 

1 

Membuat pengumuman 

waktu dan pembagian kelas 

praktikum 

  

  
Jadwal 

praktikum 

2 
Menghubungi instruktur 

praktikum 

  
   

3 

Melakukan praktikum & 

menyerahkan tugas 

praktikum 

   

 
Tugas 

praktikum 

4 
Melakukan ujian praktikum 

 

   
 

Nilai ujian 

praktikum 

5 

Membuat & menyerahkan 

hasil rekap nilai ke ketua dan 

BA 

  

  Rekap Nilai 

6 
Menginput nilai ke database 

komputer 
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INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

KONVERSI NILAI DAN ALIH JENJANG 

 

Definisi : Mahasiswa transfer merupakan mahasiswa pindahan dari luar 

Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. 

Tujuan : Sebagai acuan dalam melaksanakan konversi nilai mahasiswa 

pindahan dan alih jenjang di Institut Bisnis Muhammadiyah 

Bekasi. 

Ruang Lingkup : Proses konversi nilai mata kuliah yang sudah ditempuh baik 

pindahan maupun alih jenjang dari luar Institut Bisnis 

Muhammadiyah Bekasi, maupun pindahan dari program studi di 

lingkungan Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Hal tersebut 

untuk menentukan mata kuliah dan jumlah SKS yang harus 

diikuti mahasiswa tersebut. 

Pihak Terkait : a. Wakil Rektor 

b. Bagian Akademik 

c. Bagian Keuangan 

d. Ketua Program Studi / Dekan 

e. Mahasiswa   

Dokumen  : a. Surat Permohonan Penetapan Konversi Nilai 

b. Surat Keterangan Konversi Nilai 

c. Daftar Hasil Konversi Nilai dan Mata Kuliah 

Prosedur : Mahasiswa Pindahan dari Luar Institut Bisnis 

Muhammadiyah Bekasi 

a. Mekanisme Konversi Nilai 
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1. Perpindahan mahasiswa dari PTN/PTS ke IBM batas 

maksimal pepngajuan pindah setinggi-tingginya 

semester IV (empat) terhitung dari tahun masuk (untuk 

mahasiswa pindahan D3) dan setinggi-tingginya 

semester V (Lima) terhitung dari tahun masuk (untuk 

mahasiswa pindahan D4/S1). 

2. Mahasiswa pindahan berasal dari program studi 

PTN/PTS dengan nilai akreditasi minimal sama dengan 

program studi yang dituju di IBM. 

3. Mahasiswa alih jenjang berasal dari program studi 

D2/D3 PTN/PTS dengan nilai akreditasi minimal sama 

dengan program studi yang dituju di IBM. 

4. Konversi mata kuliah didasarkan pada kurikulum yang 

berlaku di Fakultas/Program Studi yang dituju. 

5. Konversi mata kuliah didasarkan pada silabus/RPS mata 

kuliah, bukan hanya kesamaan mata kuliah. 

6. Maksimal SKS yang dapat dikonversikan untuk 

mahasiswa pindahan D3 adalah : 

I. Posisi pindah di semester II, maksimal 18 SKS 

II. Posisi pindah di semester III, maksimal 36 SKS 

III. Posisi pindah di semester IV, maksimal 54 SKS 

7. Maksimal SKS yang dapat dikonversikan untuk 

mahasiswa pindahan D4/S1 adalah : 

I. Posisi pindah di semester II, maksimal 18 SKS 

II. Posisi pindah di semester III, maksimal 36 SKS 

III. Posisi pindah di semester IV, maksimal 54 SKS 

IV. Posisi pindah di semester V, maksiimal 72 SKS 

8. Maksimal SKS yang dapat dikonversikan untuk 

mahasiswa alih jenjang dari D2 ke S1 adalah 54 SKS. 
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9. Maksimal SKS yang dapat dikonversikan untuk 

mahasiswa alih jenjang dari D3 ke S1 adalah 90 SKS. 

10. Nilai yang dapat dikonversikan adalah nilai dari mata 

kuliah yang sama dengan jumah SKS yang sama. 

11. Jumah SKS mata kuliah yang diakui, disesuaikan 

dengan jumlah SKS mata kuliah yang di selenggarakan 

oleh program studi IBM. 

12. Apabila jumlah SKS di perguruan tinggi asal lebih kecil 

dari jumlah SKS pada program studi di IBM, maka mata 

kuliah tersebut tidak dapat diakui. 

13. SKS mata kuliah yang diakui dan dapat dimasukkan ke 

dalam nilai konversi adalah SKS yang sama atau lebih 

besar dari jumlah SKS mata kuliah di IBM. 

14. Mata kuliah dengan nilai D tidak dapat dikonversi dan 

harus mengambil mata kuliah tersebut pada semester 

ganjil atau genap sesuai jadwal pelaksanaan perkuliahan 

di program studi yang dituju. 

15. Nilai konversi yang sudah disepakati dan sudah masuk 

ke Sistem Informasi Akademik tidak dapat diubah. 

16. Konversi hanya berlaku satu kali, yaitu pada saat 

mahasiswa yang bersangkutan masuk di program studi 

di IBM. Tidak diperbolehkan konversi tambahan pada 

semester-semester berikutnya. 

b. Prosedur Konversi Nilai 

1. Mahasiswa pindahan mengajukan permohonan pindah 

dan konversi kepada Rektor IBM dan kepada Kepala 

Biro Administrasi Akademik dengan melampirkan : 

I. Bukti pendaftaran mahasiswa baru; 
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II. Foto copy Ijazah SMA/SMK/MA sederajat 

dilegalisir sebanyak 2 lembar 

III. Fotocopy Ijazah D2/D3 dan transkrip yang telah 

dilegalisir sebanyak 2 lembar (bagi mahasiswa 

alih jenjang) 

IV. Transkrip akademik (asli) dari Perguruan Tinggi 

asal (bagi mahasiswa pindahan) 

V. Surat keterangan pindah kuliah (asli) dari 

Perguruan Tinggi asal (bagi mahasiswa 

pindahan) 

VI. Surat keterangan akreditasi program studi asal 

(minimal sama dengan program studi yang 

dituju). 

VII. Foto berwarna terbaru formal ukuran 3x4 

sebanyak 3 lembar 

2. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan, oleh Kepala 

Biro Administrasi Akademik akan diterbitkan surat 

permohonan kepada Dekan/Kaprodi untuk penetapan 

konversi mata kuliah dan nilai 

3. Tim konversi (Dekan dan Kaprodi) memutuskan mata 

kuliah dan nilai yang dapat dikonversi. 

4. Setelah penetapan konversi nilai selesai dilakukan 

ditingkat Fakultas/Program Studi, Kaprodi membuat 

Surat Keterangan Konversi Nilai yang ditanda tangani 

oleh Dekan dan Kaprodi. 

5. Surat Keterangan Konversi Nilai diserahkan ke Biro 

Administrasi Akademik untuk dimintakan persetujuan 

Wakil Rektor I. 
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6. Mahasiswa yang bersangkutan membawa salinan Surat 

Keterangan Konversi Nilai untuk melunasi biaya 

konversi di Bank sesuai ketentuan Biro Administrasi 

7. Keuangan. 

8. Bukti pelunasan biaya konversi divalidasikan ke Biro 

Administrasi Keuangan 

9. Nilai hasil konversi yang telah disetujui Wakil Rektor 1 

diinputkan ke Sistem Informasi Akademik oleh Biro 

Administrasi Akademik. 

 

Mahasiswa Pindahan dari Fakultas/Program Studi di 

Lingkungan Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi 

a. Mekanisme Konversi Nilai : 

1. Perpindahan mahasiswa antar program studi di 

lingkungan IBM diperkenankan jika mahasiswa yang 

bersangkutan telah menempuh perkuliahan minimal 2 

semester 

2. Syarat perpindahan mahasiswa antar program studi di 

lingkungan IBM mengacu pada Pedoman Akademik. 

3. Konversi mata kuliah didasarkan pada kurikulum yang 

berlaku di Fakultas/Program Studi yang dituju. 

4. Konversi mata kuliah didasarkan pada silabus/RPS mata 

kuliah bukan hanya kesamaan nama mata kuliah. 

5. Nilai yang dapat dikonversikan adalah nilai mata kuliah 

universitas (MPK, MKK, MBB). 

6. Mata kuliah dengan nilai D tidak dapat dikonversi dan 

harus mengambil mata kuliah tersebut pada semester 

ganjil atau genap sesuai jadwal pelaksanaan perkuliahan 

di program studi yang dituju. 
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7. Nilai konversi yang sudah disepakati dan sudah masuk 

ke Sistem Informasi Akademik tidak dapat diubah. 

8. Konversi hanya berlaku satu kali, yaitu pada saat 

mahasiswa yang bersangkutan pindah ke program studi 

lain di lingkungan IBM. Tidak diperbolehkan konversi 

tambahan pada semester-semester berikutnya. 

b. Prosedur Konversi Nilai : 

1. Mahasiswa mengajukan permohonan pindah program 

studi dan konversi kepada Rektor dan Kepala Biro 

Administrasi Akademik dengan melampirkan : 

I. Surat keterangan rekomendasi UPT PMB dan 

hasil tes TPA. 

II. Transkrip akadmeik sementara 

III. Surat permohonan pindah (asli) dari 

Fakultas/Program Studi asal ke 

Fakultas/Proogram Studi baru di lingkungan 

IBM. 

2. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan, oleh Kepala 

Biro Administrasi Akademik akan diterbitkan surat 

permohonan kepada Dekan/Kaprodi untuk penetapan 

konversi mata kuliah dan nilai. 

3. Tim konversi (Dekan dan Kaprodi) memutuskan mata 

kuliah dan nilai yang dapat dikonversi. 

4. Setelah penetapan konversi nilai selesai dilakukan 

ditingkat Fakultas/Program Studi, Kaprodi membuat 

Surat Keterangan Konversi Nilai yang ditanda tangani 

oleh Dekan dan Kaprodi. 
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5. Surat Keterangan Konversi Nilai diserahkan ke Biro 

Administrasi Akademik untuk dimintakan persetujuan 

Wakil Rektor I. 

6. Mahasiswa yang bersangkutan membawa salinan Surat 

Keterangan Konversi Nilai untuk melunasi biaya 

konversi di Bank sesuai ketentuan Biro Administrasi 

Keuangan. 

7. Bukti pelunasan biaya konversi divalidasikan ke Biro 

Administrasi Keuangan 

8. Nilai hasil konversi yang telah disetujui Wakil Rektor 1 

diinputkan ke Sistem Informasi Akademik oleh Biro 

Administrasi Akademik. 
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Prosedur Konversi Nilai Mahasiswa Pindahan dan Alih Jenjang  

 

BAA Fakultas/Prodi Warek I Bank/BAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Mulai  

Verifikasi 

Persyarat

an 

Selesai  

Surat Permohonan 

Penetapan 

Konversi dari BAA 

Konversi mata 

kuliah dan nilai 

Surat keterangan 

konversi nilai Persetuju

an Warek 

I 

Pelunasan biaya 

& validasi bukti 

pelunasan 

Input nilai hasil 

konversi 

Pengarsip

an 

dokumen 

konversi 

Selesai  

Ya 

Tidak  
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MAJELIS DIKTILITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMDIYAH 

INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI  

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 
Izin Penyelenggaraan: SK Kemendikbud RI Nomor 578/E/0/2014 

Kampus Terpadu Jl. Sersan Aswan No. 16, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur Website: www.ibm.ac.id  

e.mail: info@ibm.ac.id, ibm.bekasi@gmail.com, Telp. (021) 82693450 

 

DAFTAR KONVERSI NILAI 

Status Mahasiswa : Pindahan / Alih Jenjang *) 

Nama PT Asal :  Nama PT Tujuan :  

Nama Mahasiswa :  Nama Mahasiswa :  

NIM :  NIM :  

Fakultas/Jurusan :  Fakultas/Jurusan :  

Program Studi :  Program Studi :  

   Tahun Masuk :  

 

MATA KULIAH YANG TELAH 

DITEMPUH 
 MATA KULIAH YANG DIAKUI 

KET 

SMT 
Kode 

MK 

Mata 

Kuliah 
SKS 

Nilai 

Huruf 
 SMT 

Kode 

MK 
Mata Kuliah SKS 

Nilai 

Huruf 

I 

           

           

           

II 

           

           

           

II 

           

           

           

dst            

TOTAL SKS    TOTAL SKS    

 

Total MK yang diakui :  MK 

Total SKS yang diakui :  SKS 

Total SKS yang harus ditempuh :  SKS 

 

 

 

Pemohon Pelaksana Konversi Diperiksa 

http://www.ibm.ac.id/
mailto:info@ibm.ac.id
mailto:info@ibm.ac.id
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Mahasiswa Ketua Program Studi Dekan 

 

Tanggal : ……………………… 

 

 

 

 

 

(……………………………….) 

Nama Lengkap 

 

 

Tanggal : ……………………… 

 

 

 

 

 

(……………………………….) 

Nama Lengkap & Stempel 

 

 

Tanggal : ……………………… 

 

 

 

 

 

 

(……………………………….) 

Nama Lengkap & Stempel 

 

Disetujui  

Wakil Rektor I 

Penerima Daftar Konversi & 

Proses Input Nilai ke Sistem 

Mengetahui Proses Akhir 

Konversi 

Ka BAA 

 

Tanggal : ……………………… 

 
 

 

 

 

(……………………………….) 

Nama Lengkap 

 

 

Tanggal : ……………………… 

 
 

 

 

 

(……………………………….) 

Nama Lengkap 

 

Tanggal : ……………………… 

 
 

 

 

 

(……………………………….) 

Nama Lengkap  

 


