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Definisi

• Perkuliahan Matrikulasi adalah proses perkuliahan yang harus
dilakukan oleh mahasiswa yang berasal dari bukan program studi
teknik sipil saat sarjana (S1). 

• Sistem Kredit Semester (SKS) adalah SKS digunakan sebagai ukuran
besarnya beban studi mahasiswa. Total SKS yang harus ditempuh
dalam Prodi MTS FTUJB adalah minimum 36 SKS.

• KRS dalah Kartu Rencana Studi yang berisi daftar mata kuliah yang 
akan dikuti oleh mahasiswa dalam satu semester

• UTS (Ujian Tengah Semester) ujian kepada mahasiswa yang 
dilakukan untuk mengukur keberhasilan mengajar dosen dalam
periode pertengahan semester. 

• UAS (Ujian Akhir Semester) ujian kepada mahasiswa yang dilakukan
untuk mengukur keberhasilan mengajar dosen dalam periode akhir
semester.
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Pelaku dan Pelaksana

• Mahasiswa adalah seseorang yang telah dinyatakan lolos dalam mengikuti
seleksi PMB di program studi sesuai dengan syarat dan ketentuan di 
program studi dan telah mendapatkan Surat Keputusan penerimaan
sebagai mahasiswa dan telah melakukan registrasi. 

• Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat. Dosen di Prodi MTS adalah yang sesuai
dengan kualifikasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

• Wali Akademik adalah dosen tetap yang diserahi tugas untuk memberikan
pertimbangan, petunjuk, nasehat dan persetujuan kepada mahasiswa
bimbingannya dalam menentukan mata-kuliah yang diambil dalam
rencana studinya, jumlah kredit yang akan diambil, ujian dan tesis. Juga 
memberi konseling hal lain yang mendukung proses pembelajaran.

• Tata Usaha (TU) adalah suatu bagian atau seseorang yang diberi tugas
untuk membantu ketua dan sekretaris program studi dalam melaksanakan
kegiatan-kegiatan program studi.
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MHS dengan S1 Asal Non Teknik 
Sipil telah menyelesaikan semua

administrasi semesteran

Mengisi blangko KRS Matrikulasi
(Form KM-1)

Disetujui Wali Akademik Dimasukkan ke Sistem Informasi
Akademik MTS FTUJB

Proses Perkuliahan S1 TS FTUJB
(Form K-2): Absen mahasiswa

(Form K-3): Absen Dosen

Rekapitulasi kehadiran Dosen
dan Mahasiswa

(Form K-7)

Jadwal Perkuliahan
Prodi S1 FTUJB

Cek syarat kehadiran Dosen dan
Mahasiswa

Proses Uian Tengah Semester dan 
Akhir Semester

(Soal, Form K-4: Absen ujian, 
Form K-5: Berita acara ujian)

Proses Penilaian Hasil Ujian
(Form K-6: Hasil penialain

ujian)

Masukkan Hasil Penilaian
Ujian Ke Sistem Informasi

Akademik

(PM-02b)
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Standar Mutu Perkuliahan Matrikulasi

NO STANDAR MUTU INDIKATOR

1 Persiapan Perkuliahan KRS < 1 minggu sebelum
perkuliahan

KHS < 1 minggu sebelum KRS 

Jadwal Perkuliahan < 1 minggu sebelum KRS 

2 Proses Perkuliahan Jumlah Tatap Muka 12 kali

Persen Kehadiran Dosen 75%

Persen Kehadiran
Mahasiswa

75%

Ujian UTS dan UAS

Dokumen/formulir
pendataran

online

3 Ujian Sesuai PM-03a
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