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MENIMBANG : 1 Bahwa untuk mencapai percepatan Visi dan Misi institusi serta meningkatkan efektivitas 

pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, maka 

diperlukan suatu pedoman sebagai sumber acuan pelaksanaannya. 

  2 Bahwa untuk maksud pada angka 1 tersebut diatas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan. 
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MENETAPKAN : 1 Pedoman Akademik Tahun Akademik 2021/2022 sebagai acuan dan arah pelaksanaan Tridharma 
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  2 Pedoman Akademik Tahun Akademik 2021/2022 sebagai acuan bagi seluruh unit pelaksana 

akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar. 

  3 2.Pedoman Akademik Tahun Akademik 2021/2022  diperuntukkan bagi mahasiswa angkatan 2021, 
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tahun akademik ketika yang bersangkutan masuk/terdaftar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP 

Makassar. 

  4 Seluruh peraturan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak belaku. Perubahan 

berupa perbaikan yang terjadi dalam masa berlakunya Pedoman Akademik akan ditetapkan melalui 

Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar 

  5 Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Akademik ini diatur di Pedoman Akademik di Program 
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  6 Keputusan ini mulai berlaku Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 dan dinyatakan berakhir 

saat Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 berakhir. 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan 

karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Pedoman Akademik 

Tahun Akademik 2021/2022 yang merupakan panduan bagi mahasiswa dalam 

menjalani kegiatan akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar. 

Pedoman Akademik ini merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

Secara umum Pedoman Akademik ini disusun dalam rangka memberikan 

pelayanan akademik kepada sivitas akademika dengan menyebarluaskan 

informasi yang berhubungan dengan bidang akademik. Kami berharap 

Pedoman Akademik ini dapat berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan 

kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi bagi pimpinan, dosen, tenaga 

kependidikan, serta mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

YPUP Makassar. 

Kami menyadari, Pedoman Akademik Tahun Akademik 2021/2022 masih 

jauh dari sempurna, sehingga perlu masukan dari berbagai pihak untuk 

perbaikan yang berkelanjutan. Kami mengucapkan terima kasih dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah 

membantu tersusunnya Pedoman Akademik Tahun Akademik 2021/2022 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.  

 

Makassar, 7 Mei 2021 

 

Ketua 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi  

YPUP Makassar 

 

 

Dr. Ibrahim H. Ahmad, SE, M.Si, Ak. 

NIDN. 0911116301 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Sejarah Singkat 

Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (YPUP) didirikan oleh Drs. Abdul 

Rahim Hamid dan Haji Asjik pada tanggal 1 Juli 1974 di Ujung Pandang dengan 

tujuan ikut mencerdaskan rakyat serta pembangunan negara melalui pendirian 

Universitas/Fakultas, Akademi, annex Lembaga dalam segala lapangan ilmu 

pengetahuan dan kebudayaan (Kantor Notaris Muhammad Galna Ohorella SH 

tanggal 29 Agustus 1974 Nomor 10 Tentang Akta Pendirian Yayasan 

Pendidikan Ujung Pandang), dengan susunan Badan Pengurus Yayasan 

Pendidikan Ujung Pandang yaitu: 

a. Ketua: H.A.P. Daeng Manambung 

b. Sekretaris: Drs. Abdul Rahim Hamid 

c. Bendahara: Haji Asjik 

Sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan tinggi 

yang berkualitas dan terjangkau dalam upaya pengembangan sumberdaya 

manusia, serta berdasarkan mandat pada Akta Pendirian Yayasan Pendidikan 

Ujung Pandang, maka Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (YPUP) mendirikan 

Akademi Bahasa Asing (ABA), Akademi Bank dan Manajemen (ABM), serta 

Akademi Akuntansi Ujung Pandang (A2UP).  

Pada tahun 1984, Akademi Bank dan Manajemen (ABM), serta Akademi 

Akuntansi Ujung Pandang (A2UP) mengusulkan kepada Koordinator Koordinasi 

Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX di Ujung Pandang untuk diadakan 

penggabungan perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan program S-1. 

Berdasarkan hasil penilaian dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, maka 

sesuai Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 3 Maret 

1984 Nomor 0151/0/1984 telah diadakan penggabungan Akademi Bank dan 
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Manajemen dengan Akademik Akuntansi di Ujung Pandang menjadi Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP. 

Selanjutnya, pada tanggal 9 Maret 1984 terbitlah Surat Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0152/0/1984 Tentang 

Pemberian Status Terdaftar Kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP di 

Ujung Pandang yang meliputi: 

a. Jurusan Akuntansi, 

b. Jurusan Manajemen dan Keuangan, untuk Program S-1 dengan 

menyelenggarakan Program D III. 

Berdasarkan SK BAN PT dengan Nomor 1167/SK/BAN-

PT/Akred/S/XI/2015, Program Studi Akuntansi terakreditasi B. Sedangkan, SK 

BAN PT dengan Nomor 2977/SK/BANPT/Akred/S/X/2018, Program Studi 

Manajemen terakreditasi B. 

Dalam rangka menjawab tuntutan jaman dan kebutuhan masyarakat 

(alumni, pengusaha, peneliti, pemerintahan maupun dosen), Sekolah Tinggi 

Ilmu Ekonomi YPUP pada tahun 2004 membuka Program Studi Magister 

Manajemen untuk jenjang Strata Dua (S-2) berdasarkan ijin operasional 

Direktur Jenderal DIKTI Nomor 1105/D/T/2004. Sampai alumni angkatan 17 

pada Program Studi Magister Manajemen sudah sebanyak 2.035 orang. Saat 

ini Program Studi Magister Manajemen berdasarkan SK BAN PT dengan 

Nomor 1803/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2017 terakreditasi B. 

Hal tersebut menunjukkan sesuai dengan mandat pendirian Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP, tujuan pendirian perguruan tinggi (Sekolah Tinggi 

Ilmu Ekonomi YPUP) adalah ikut mencerdaskan rakyat melalui pendidikan 

tinggi swasta dengan biaya terjangkau dan berkualitas. 

Saat ini, susunan pengurus yayasan berdasarkan Akta: Pernyataan 

Keputusan Pembina “Yayasan Pendidikan Ujung Pandang” Tanggal 31 Oktober 

2016 Nomor 55 pada Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dr. Abdul Muis, 

SE, MH sebagai berikut: 
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a. Ketua Pembina: Ir. H. Agus Rahim, SE 

b. Pengurus: 

i) Ketua: Ir. Asrul Rahim, MS 

ii) Sekretaris: dr. Hj. Rahmi Rahim, Sp.A, MARS 

iii) Bendahara: dr. Hj. Ratni Rahim, Sp.PD 

c. Ketua Pengawas: Dr. H. Muhammad Kamal Hidjaz, SH, MH 

 

1.2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 

Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar 2021-2025 adalah: 

 
“Menjadi Perguruan Tinggi yang Berdaya Saing dan Profesional 

dalam Bidang Manajemen dan Akuntansi Berlandaskan Etika dan 

Moral” 

 
Secara filosofi, berdaya saing dan profesionalisme diterjemahkan sebagai 

berikut: 

1. Berdaya Saing 

Lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar memiliki kompetensi, 

keterampilan, dan keahlian, sehingga memiliki daya saing di dunia kerja 

maupun dunia usaha. 

2. Profesional 

Lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar menjunjung tinggi 

nilai etika dan nilai moral, sehingga memiliki sikap profesionalisme dalam 

menjalankan profesi sesuai keahliannya. 
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Secara filosofi, tata nilai yang diterapkan pada Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi YPUP Makassar sebagai berikut: 

1. Etika 

Civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar senantiasa 

menjunjung tinggi nilai positif dalam berperilaku, beraktivitas, dan 

berkomunikasi sesuai dengan budaya akademik dan norma yang berlaku. 

2. Moral  

Civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar senantiasa 

menjunjung tinggi nilai positif dalam berakhlak, berbudi pekerti, dan 

berintegritas sesuai dengan norma di masyarakat. 

 

Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar yakni: 

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi: 

pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada 

masyarakat. 

2. Membangun kerjasama yang saling menguntungkan antar institusi dalam 

mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

3. Meningkatkan kualitas dan kinerja tata kelola perguruan tinggi. 

 

Didasarkan pada visi dan misi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP 

Makassar memiliki tujuan yaitu: 

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, sehingga 

menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan profesional berlandaskan 

etika dan moral. 

2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga 

dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan 

masyarakat.    

3. Menjalin kerjasama dengan jejaring dan mitra, sehingga dapat meningkatkan 

kapasitas maupun kompetensi sumber daya manusia dan institusi.  
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4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, sehingga dapat 

meningkatkan kualitas dan kinerja pengelolaan perguruan tinggi. 

 

Rencana sasaran Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP jangka panjang 

adalah memiliki akreditasi institusi Unggul pada tahun 2030, sedangkan untuk 

jangka menengah adalah terakreditasi Sangat Baik yang dicapai melalui hasil 

akreditasi dari BAN PT. 

Gambar 1 

Rencana Sasaran Institusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 
U  = Unggul 
SB  = Sangat Baik 
B  = Baik 

 

Adapun Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar memiliki sasaran 

sebagai berikut: 

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas dosen  

2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga kependidikan 

3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas mahasiswa 

4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan 

5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas lulusan 

6. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian 

 

Jangka Panjang (10 tahun) 

Jangka Menengah (5 tahun) 

     

U 

SB 

B 
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7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat 

8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama antar intitusi 

9. Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama dengan alumni 

10. Meningkatnya akreditasi perguruan tinggi  

11. Meningkatnya standar mutu tata kelola perguruan tinggi 

12. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam akademik dan non 

akademik 

 

1.3. Lambang, Bendera, dan Mars  

Lambang Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar merupakan 

identitas Perguruan Tinggi. Lambang Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP 

Makassar melekat dalam berbagai atribut institusi, seperti: kop surat, stempel, 

bendera, website maupun atribut lainnya yang mewakili institusi. Lambang 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar disajikan pada gambar berikut. 

Gambar 2 

Lambang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun makna dari lambang Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP 

Makassar, sebagai berikut: 

a. Terwujud sebagai Benteng Ujung Pandang (Fort Rotterdam) didukung oleh 

lingkaran Padi dan Kapas yang diterangi oleh Bintang yang melambangkan 
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perhatian llmiah dan berisikan Buku Tebal Terbuka diterangi oleh Lilin yang 

menyala. 

b. Tiga elemen utama melambangkan Tridharma Perguruan Tinggi, yang terdiri 

atas. 

c. Benteng Ujung Pandang, melambangkan Pendidikan dan Pengajaran yang 

dilaksanakan oleh semua sivitas akademika dengan rasa tanggung jawab. 

d. Buku Tebal Terbuka melambangkan penelitian yang berpedoman pada 

disiplin ilmu, dan keteguhan iman. 

e. Padi dan Kapas, melambangkan pengabdian kepada masyarakat dalam 

bentuk pengembangan teknologi dan sistem informasi. 

f. Tulisan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan nama STIE berwarna hitam, 

melambangkan harapan masa depan. 

g. Tiga teratai yang mekar dan melingkar melambangkan keluhuran budi civitas 

akademika STIE YPUP dalam mengabdi bagi kepentingan bangsa dan 

negara, berazaskan Pancasila dan berorientasi ke masa depan. 

 

Lambang Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar menjadi 

komponen inti bendera Perguruan Tinggi dan Program Studi.  Bendera Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar berukuran 1 : 2 dan berwarna biru 

dongker dengan kode warna nomor 000080, dan tepat ditengahnya terdapat 

Lambang STIE YPUP. Bendera Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar 

disajikan pada gambar berikut. 

Gambar 3 

Bendera 
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Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar mempunyai Mars, yakni: 

 

Mars YPUP 

 

Yayasan Pendidikan 

Yayasan Pendidikan 

Ujung Pandang 

Ujung Pandang 

Berdirilah tetap megah 

 

Lihatlah cahaya cemerlang 

Yayasan Pendidikan Ujung Pandang 

Pelopor pembina putra bangsa 

Wadah ilmu iman karya 

 

Membina dua buah PTS 

STKIP dan juga  

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Yayasan Pendidikan Ujung Pandang 

 

Hiduplah putra-putri 

Pembina generasi bangsa 

Viva civitas akademianya 

Harapan Bangsa Indonesia 

 

1.4. Program Pendidikan 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar menyelenggarakan 

program pendidikan akademik. Pendidikan akademik merupakan pendidikan 

program sarajana atau pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan 

pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, khususnya bidang 

keilmuan manajemen dan akuntansi.  

Jumlah Program Studi yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi YPUP Makassar saat ini ada 3 (tiga) Program Studi, terdiri dari: 2 

(dua) Program Studi jenjang Strata Satu (S1), dan 1 (satu) Program Studi 

jenjang Strata Dua (S2). 
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BAB II 

KELEMBAGAAN 

 

 

Berdasarkan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar 

Nomor 56/A/SEK/YPUP/12/2019, maka diilustrasikan struktur kelembagaannya 

sebagai berikut. 

Gambar 4 

Struktur Kelembagaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas pokok dan fungsi pada masing-masing unit kerja di lingkup Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar sebagai berikut: 

A. Ketua  

i) Menentukan kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di 

lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar yang secara 

 

Himpunan Mahasiswa 

Ketua STIE YPUP 
 

Yayasan Pendidikan 
Ujung Pandang (YPUP) 

Ketua Lembaga 

Penjaminan Mutu (LPM) 

Wakil Ketua I Wakil Ketua II 
 

Wakil Ketua III 
 

Ketua Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian 

Masyarakat (LPPM) 

 

Laboratorium Akuntansi 

Laboratorium Manajemen 

Laboratorium Kewirausahaan 

Laboratorium Komputer 

Direktur Pascasarjana 

Ketua Program Studi 

Magister Manajemen 

Ketua Program Studi Akuntansi 

Ketua Program Studi Manajemen 

Kelompok Dosen 

Senat STIE YPUP 

Dewan Kode Etik 

Kabag Administrasi 
Akademik dan 

Kemahasiswaan 

 
Kabag Administrasi Umum 

Kepala Perpustakaan 

 
Kepala HUMAS 

 
Kepala PUSDATIN 

 

 

 

Mahasiswa 
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fungsional menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan kebijakan Yayasan 

Pendidikan Ujung Pandang. 

ii) Menyiapkan Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis 

(Renstra), dan Rencana Operasional (Renop) Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi YPUP Makassar. 

iii) Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian 

masyarakat di lingkup Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar. 

iv) Membina tenaga pendidik, kependidikan, mahasiswa dan alumni. 

v) Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi di dalam dan atau di luar 

negeri. 

vi) Mengangkat dan memberhentikan pejabat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

YPUP Makassar, sesuai ketentuan yang berlaku. 

vii) Membuka dan/atau menutup suatu unit kerja sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

viii) Menciptakan suasana yang kondusif untuk menjamin mutu Tridharma 

Perguruan Tinggi. 

ix) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban paling lambat 6 bulan 

sebelum akhir masa jabatan. 

x) Melaksanakan tugas lainnya dari Yayasan Pendidikan Ujung Pandang. 

 

B. Wakil Ketua I Bidang Akademik 

i) Membantu kelancaran tugas-tugas Ketua dalam bidang akademik. 

ii) Bertanggung jawab atas pengembangan program akademik. 

iii) Mengatur dan mengawasi tugas-tugas pengajaran dan penelitian dosen. 

iv) Mengawasi dan membina ketertiban perkuliahan, khususnya program 

pelayanan dari dan ke unit lain di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi YPUP Makassar. 

v) Mengusahakan pengembangan daya penalaran mahasiswa. 

vi) Bertanggung jawab dalam menciptakan atmosfer akademik yang positif 

dengan menciptakan sikap dan bertindak cendekiawan bagi seluruh 

sivitas akademika. 
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vii) Bersama-sama dengan lembaga kemahasiswaan membimbing kegiatan 

ekstrakurikuler mahasiswa. 

viii) Menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) di bidangnya. 

ix) Mewakili Ketua bila sedang berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, 

baik karena kesibukan ataupun berhalangan tidak tetap. 

 

C.  Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan 

i) Merencanakan, mengelola, mengestimasi dan menganalisis kebutuhan 

keuangan. 

ii) Menganggarkan, mendistribusikan dan menyiapkan laporan keuangan. 

iii) Melaksanakan dan merencanakan penataan dan pengembangan 

organisasi. 

iv) Memberdayakan, mengembangkan dan menyejahterakan sumber daya 

manusia. 

v) Mengelola dan memberdayakan prasarana dan sarana. 

vi) Menyusun Rencana Anggaran Belanja di bidangnya. 

vii) Melakukan pelayanan dan pengendalian dalam bidang organisasi, 

keuangan dan sumber daya manusia; dan 

viii) Melaksanakan tugas lainnya dari Ketua. 

 

D. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. 

i) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi dan 

mengevaluasi kegiatan pembinaan mahasiswa. 

ii) Mengusahakan terwujudnya prestasi, penalaran, bakat dan minat 

mahasiswa. 

iii) Menjalin kerjasama dengan semua pihak dalam setiap usaha di bidang 

kemahasiswaan, pengabdian kepada masyarakat dan usaha 

penunjangnya. 

iv) Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang bersifat akademik dan non 

akademik. 

v) Menyusun Rencana Anggaran Belanja di bidangnya. 



   12 

vi) Membangun dan memelihara hubungan dengan alumni, 

mempromosikan dalam mencari calon mahasiswa yang berbakat. 

vii) Menciptakan iklim pendidikan yang baik dalam kampus dan membantu 

pelaksanaan program pembinaan pemeliharaan kesatuan dan persatuan 

bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

viii) Melaksanakan tugas lainnya dari Ketua. 

 

E. Direktur Pascasarjana 

i) Memimpin penyelenggaraan program pascasarjana.  

ii) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi dan 

mengevaluasi pada program pascasarjana. 

iii) Menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) di bidangnya. 

iv) Melaksanakan tugas lainnya dari Ketua. 

 

F. Ketua Senat 

i) Memberikan pertimbangan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Ujung 

Pandang dalam pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

YPUP Makassar. 

ii) Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan akademik. 

iii) Mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, mimbar akademik, serta 

otonomi keilmuan. 

iv) Mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen. 

v) Memberi pertimbangan pemberian atau pencabutan gelar dan 

penghargaan akademik. 

vi) Memberikan pertimbangan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

YPUP dalam dalam pengusulan jabatan akademik profesor. 

 

G. Dewan Kode Etik 

i) Menerima, memproses serta memutuskan pengaduan maupun indikasi 

pelanggaran kode etik pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi 

(pendidikan, pengajaran, penelitian, publikasi, pengabdian kepada 

masyarakat, serta penunjang lainnya). 
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ii) Menerima, memproses serta memutuskan pengaduan maupun indikasi 

pelanggaran kode etik pelaksanaan tata kelola Perguruan Tinggi. 

iii) Melakukan pembinaan melalui upaya preventif, persuasif, edukatif dan 

korektif terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran atau 

penyimpangan kode etik pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan 

tata kelola Perguruan Tinggi. 

iv) Memberikan masukan dan rekomendasi berkaitan dengan etika 

pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan tata kelola Perguruan 

Tinggi. 

 

H. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 

i) Menyelenggarakan penjaminan mutu secara total di lingkungan Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar mencakup: semua strata 

pendidikan (sarjana dan pascasarjana), program studi, bidang penelitian, 

bidang pengabdian kepada masyarakat, layanan administrasi akademik, 

administrasi umum, administrasi keuangan serta pengelolaan 

sumberdaya (sarana dan prasarana serta sumber daya manusia). 

ii) Mengkaji, mempersiapkan dan menyusun dokumen penjaminan mutu. 

iii) Melakukan perbaikan dan/atau penyempurnaan hasil monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan penjamin mutu. 

iv) Melakukan upaya peningkatan dan pengembangan mutu SDM. 

v) Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan penjamin mutu. 

vi) Menyusun dokumen mutu yang meliputi: manual mutu, manual prosedur 

dan instruksi kerja. 

vii) Bertanggung jawab atas output pelaksanaan penjaminan mutu. 

viii) Menjalin kerjasama dengan instansi terkait di dalam dan/atau luar negeri. 

ix) Menyusun Rencana Anggaran Belanja di unit kerjanya. 

x) Melaporkan semua kegiatan kepada Ketua. 

xi) Melaksanakan tugas lainnya yang berlaku. 
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I. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) 

i) Merencanakan dan mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni, berwawasan global dan bermanfaat 

bagi kesejahteraan umat manusia untuk mengangkat citra Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar. 

ii) Meningkatkan mutu penelitian secara berkelanjutan melalui program 

penelitian unggulan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, 

sistem penghargaan penelitian, dan pembinaan peneliti muda. 

iii) Mendorong perolehan HaKI. 

iv) Mendorong keterlibatan mahasiswa dalam setiap penelitian untuk 

menunjang terselenggaranya penelitian yang berkualitas. 

v) Memfasilitasi sarana dan prasarana penelitian yang mudah diakses dan 

dimanfaatkan sivitas akademika dan masyarakat pengguna. 

vi) Mengembangkan kapasitas pengelolaan pada unit-unit pelaksana 

penelitian sebagai wahana penelitian multi, lintas dan interdisiplin. 

vii) Melaksanakan penilaian dan koordinasi di lingkungan Sekolah Tinggi 

Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dalam rangka meningkatkan relevansi, 

keberlangsungan, efisiensi, dan akuntabilitas. 

viii) Menyelenggarakan penerapan standar mutu penelitian dan akreditasi 

kompetensi sarana dan prasarana penelitian. 

ix) Melakukan penggalangan sumber daya penelitian melalui kegiatan 

penelitian kompetitif yang bersinergi dengan industri, institusi penelitian 

serta pemerintah pusat dan daerah. 

x) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai 

penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berorientasi pada 

kebutuhan masyarakat dan keunggulan industri kecil dan menengah 

nasional. 

xi) Menyelenggarakan program kemitraan dan pemberdayaan Usaha Kecil 

dan Menengah (UKM), maupun Pemerintah Daerah. 

xii) Menyusun Rencana Anggaran Belanja di unit kerjanya. 

xiii) Melaporkan semua kegiatan kepada Ketua. 

xiv) Melaksanakan tugas lainnya dari atasan. 
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J. Ketua Program Studi 

i) Merencanakan dan menyusun program kerja tahunan program studi 

serta Rancangan Anggaran dan Belanja (RAB) sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas program studi. 

ii) Melakukan koordinasi dan monitoring penyelengaraan tri dharma 

perguruan tinggi. 

iii) Merumuskan dan melaksanakan strategi program studi. 

iv) Menyusun Rencana Anggaran Belanja di unit kerjanya. 

v) Menyusun laporan pertanggungjawaban program studi untuk 

disampaikan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP 

Makassar setiap akhir masa tahun akademik. 

vi) Melaksanakan tugas lainnya dari atasan. 

 

K. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) 

i) Membantu Wakil Ketua I dalam bidang admistrasi akademik. 

ii) Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan program kerja Bagian 

Administrasi Akademik. 

iii) Menyusun panduan bidang administrasi akademik. 

iv) Mengelola administrasi registrasi mahasiswa. 

v) Mengelola administrasi legalisasi akademik dan evaluasi akademik. 

vi) Membantu menetapkan kebijakan, mengkoordinasi, memantau, dan 

mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan, peningkatan dan 

penjaminan mutu di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP 

Makassar. 

 

L. Kepala Bagian Administrasi Umum (BAU) 

i) Membantu Wakil Ketua II dalam bidang administrasi umum. 

ii) Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan program kerja. 

iii) Menyusun panduan di bidang keuangan, kepegawaian, tata usaha, 

perlengkapan, dan rumah tangga, serta menyebarluaskannya. 

iv) Memonitor kepatuhan kegiatan Institusi terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
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v) Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan Institusi. 

vi) Menjadi penghubung dengan pihak luar (public relation) Institusi. 

vii) Mengelola kegiatan penciptaan citra (image building) Institusi. 

viii) Mengembangkan sistem administrasi perkantoran kampus. 

ix) Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan pimpinan institusi, 

termasuk mencakup masalah ketatausahaan, kerumahtanggaan hukum, 

ketatalaksanaan. 

 

M. Kepala Perpustakaan 

i) Mengkoordinir pelayanan teknis perpustakaan. 

ii) Merencanakan dan mengembangkan e-library. 

iii) Memberikan layanan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian, 

dan pengabdian kepada masyarakat. 

iv) Mengadakan koordinasi terhadap seluruh kegiatan perpustakaan 

sehingga kegiatan tersebut mengarah kepada tujuan perpustakaan. 

v) Mengadakan hubungan kerja sama dengan civitas akademika Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dan pihak luar terutama dengan 

institusi perpustakaan. 

vi) Menindaklanjuti gagasan yang bersifat peningkatkan pengembangan e- 

library. 

vii) Menyusun laporan tahunan sebagai pertanggungjawaban operasional 

perpustakaan kepada pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP 

Makassar. 

viii) Menyusun Rencana Anggaran Belanja di unit kerjanya. 

ix) Melaporkan semua kegiatan kepada Ketua. 

x) Melaksanakan tugas lainnya dari atasan. 

 

N. Kepala Humas 

i) Melakukan publikasi terhadap kegiatan dan prestasi Institusi melalui 

media massa dan website Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP 

Makassar. 
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ii) Menginformasikan program Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP 

Makassar, baik kepada civitas akademika maupun masyarakat yang 

memerlukan. 

iii) Melakukan promosi dan pemasaran terhadap layanan-layanan 

professional yang dapat diberikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP 

Makassar kepada masyarakat. 

iv) Mengembangkan sistem promosi dan pemasaran untuk rekrutmen 

mahasiswa baru. 

v) Merencanakan dan melaksanakan seluruh proses kegiatan penerimaan 

mahasiswa baru. 

vi) Bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan penerimaan mahasiswa 

baru. 

vii) Melaporkan pertanggung jawaban secara tertulis kepada Pimpinan 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar. 

viii) Menyusun Rencana Anggaran Belanja di unit kerjanya. 

ix) Melaksanakan tugas lainya dari atasan. 

 

O. Kepala Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) 

i) Mengembangkan program teknologi informasi dan komunikasi sesuai 

dengan kebutuhan perguruan tinggi. 

ii) Mengoordinasikan kerja sama dengan instansi/lembaga lain. 

iii) Merancang sistem informasi dan website kampus. 

iv) Merancang dan mengelola instalasi jaringan kampus. 

v) Melaksanakan perawatan dan perbaikan. 

vi) Menginventarisasi dan merawat sarana di PUSDATIN. 

vii) Bertanggungjawab atas ketersediaan data, baik data akademik maupun 

data non akademik secara umum. 

viii) Menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, baik data akademik 

maupun data non akademik. 
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ix) Melaksanakan pelayanan data kepada pimpinan di jajaran yang lebih 

tinggi sehubungan dengan proses pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi YPUP Makassar.  

x) Bekerja sama dengan unit lain dalam rangka mengumpulkan data dan 

menyimpan data tersebut yang sekiranya dipandang penting untuk 

dijadikan dokumen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar. 

xi) Ikut membantu memantau (secara online) situs Kemendikbud, LLDIKTI, 

dan situs lain yang berhubungan dengan kepentingan Sekolah Tinggi 

Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dalam rangka memperoleh informasi 

penting yang dibutuhkan secara cepat untuk pengambilan keputusan. 

xii) Menyusun program dan pelaporan secara periodik kepada Ketua. 

 

P. Penanggungjawab Laboratorium 

i) Mengkoordinir pelaksanaan teknis kegiatan laboratorium. 

ii) Pemeliharaan laboratorium program studi untuk perkuliahan mahasiswa. 

iii) Membuat berita acara untuk setiap kerusakan, kekurangan atau 

kehilangan sarana pratikum dan melaporkan ke Ketua Program Studi. 

iv) Mendampingi dosen dalam membantu pelaksanaan praktikum, 

v) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan. 
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BAB III 

DESAIN KURIKULUM 

 

 

3.1. Kurikulum 

Kurikulum Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar disusun 

bertujuan untuk mengembangkan kekhasan/keunggulan perguruan tinggi serta 

memenuhi tagihan regulasi yang berlaku di Indonesia. Kekhasan dan 

keunggulan dielaborasi dari Visi dan Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP 

Makassar. Sedangkan, regulasi yang dirujuk adalah Peraturan Menteri Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 

2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia beserta  peraturan 

turunannya. 

Pada SNDIKTI ditetapkan, bahwa disain kurikulum dan pembelajaran 

terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu: Standar Kompetensi Lulusan (SKL), 

Capaian Pembelajaran (sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan 

penguasaan pengetahuan), isi pembelajaran, proses pembelajaran, dan 

penilaian pembelajaran. Kurikulum Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP 

Makassar didesain sebagai seperangkat program yang direncanakan, 

dilaksanakan, dan dievaluasi dalam rangka menghasilkan lulusan yang 

diinginkan. 

 

3.2. Standar Kompetensi Lulusan 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimum tentang 

kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan 

(CPL). Maka dapat diartikan yang dimaksud dengan SKL Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi YPUP Makassar adalah seperangkat sikap, ketrampilan, dan 

pengetahuan yang utuh dan harus dimiliki oleh setiap lulusannya. 
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Pada aspek sikap, lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar 

dituntut mampu menjunjung tinggi nilai etika dan nilai moral, sehingga memiliki 

sikap profesionalisme dalam menjalankan profesi sesuai keahliannya Aspek 

sikap merupakan kekhasan yang menjadi keunggulan lulusan Sekolah Tinggi 

Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dibanding perguruan tinggi lain. 

Sedangkan, pada aspek ketrampilan, lulusan Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi YPUP Makassar dituntut memiliki kompetensi, keterampilan, dan 

keahlian, sehingga memiliki daya saing di dunia kerja maupun dunia usaha. 

Selain itu, dengan ketrampilan yang dimiliki sesuai kebutuhan, maka lulusan 

diharapkan mampu beradaptasi dengan tantangan global. 

Terakhir, aspek pengetahuan bermakna bahwa lulusan Sekolah Tinggi 

Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dituntut menguasai konsep teoritis bidang 

pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus secara 

mendalam. Dengan bekal pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya, 

maka lulusan diharapkan mampu mengambil keputusan yang tepat 

berdasarkan analisis informasi dan data, sehingga mampu memformulakan 

berbagai alternatif solusi yang terukur dan terstruktur. 

Sikap, ketrampilan, dan pengetahuan kemudian dikelompokkan menjadi 2 

(dua) kompetensi, yaitu: kompetensi akademik dan kompetensi personal.  

1. Kompetensi personal terdiri dari: 

a. Kompetensi spiritual yang menjadi landasan kesadaran etika dan moral 

b. Kompetensi multikultural 

c. Manajemen diri 

d. Pengabdian kepada masyarakat 

2. Kompetensi akademik terdiri dari: 

a. Pengetahuan disipliner 

b. Berpikir kritis 

c. Ketrampilan komunikasi (multi-bahasa, setidaknya dwi-bahasa) 

d. Penalaran ilmiah dan kuantitatif/kualitatif 

e. Pembelajaran diri secara mandiri 

f. Literasi informasi 

g. Komitmen pada proses penemuan atau penciptaan  
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Profil lulusan merupakan uraian tentang peran yang dapat dilakukan oleh 

lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan 

Program Studi. Peran ini bisa merujuk kepada suatu profesi (akuntan) atau 

jenis pekerjaan yang khusus (manager perusahaan, praktisi, akademisi) atau 

bentuk kerja yang bisa digunakan dalam beberapa bidang yang lebih umum 

(komunikator, kreator, leader) yang dicanangkan oleh Program Studi. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka profil lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

YPUP Makassar sebagai berikut: 

1. Program Studi Magister Manajemen profil lulusannya: 

a. Akademisi 

Lulusan Program Studi Magister Manajemen disiapkan untuk mampu 

melakukan transfer pengetahuan, mengimplementasikan, menganalisis 

dan pengambilan keputusan dalam bidang manajemen yang 

berlandaskan nilai-nilai didukung dengan teknologi informasi. 

b. Praktisi 

Lulusan Program Studi Magister Manajemen disiapkan untuk mampu 

berfikir logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam pengambilan keputusan 

untuk menyelesaikan masalah di masyarakat, industri dan organisasi 

melalui pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen 

berlandaskan nilai-nilai yang didukung dengan teknologi informasi. 

2. Program Studi Manajemen profil lulusannya: 

a. Pimpinan Lini - Menengah - Puncak dalam bidang SDM, Pemasaran, 

Operasional atau Keuangan di organisasi atau perusahaan 

Lulusan Program Studi Manajemen disiapkan untuk mampu beradaptasi 

secara dinamis dan bersinergi dalam mengikuti perkembangan teknologi 

sekaligus memiliki keahlian praktis di bidang manajemen. 

b. Entrepreuneur 

Lulusan Program Studi Manajemen disiapkan untuk mampu menjadi 

sosok yang mandiri dan dapat menjadi wirausaha. 

c. Analis / konsultan bisnis 

Lulusan Program Studi Manajemen disiapkan untuk mampu menjadi 

sosok yang berintegritas dan menguasai kemampuan bisnis. 
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3. Program Studi Akuntansi profil lulusannya: 

a. Akuntan Manajemen 

Lulusan Program Studi Akuntansi disiapkan untuk mampu dalam hal 

penyusunan laporan biaya produksi, laporan harga pokok produksi yang 

akan digunakan oleh pihak manajemen dalam membuat keputusan serta 

mampu membuat anggaran perusahaan. 

b. Akuntan Publik 

Lulusan Program Studi Akuntansi disiapkan untuk mampu melakukan 

kegiatan audit dan menyusun laporan audit sesuai standar profesional 

akuntan publik serta mampu menyusun sistem informasi akuntansi. 

c. Konsultan Pajak 

Lulusan Program Studi Akuntansi disiapkan untuk mampu memberikan 

layanan jasa di bidang Perpajakan kepada masyarakat. Untuk dapat 

memberikan layanan ini, harus disertai dengan Sertifikat Profesi yang 

diperoleh melalui Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak. 

d. Akuntan Sektor Publik 

Lulusan Program Studi Akuntansi disiapkan untuk mampu bekerja di 

instansi pemerintah dan berhubungan dengan pelayanan umum, 

berkaitan dengan bidang administrasi, pembukuan, keuangan, anggaran, 

pendapatan, perpajakan, dan pembelanjaan. 

e. Akuntan Keuangan 

Lulusan Program Studi Akuntansi disiapkan untuk mampu bekerja 

sebagai analis keuangan atau bekerja pada berbagai sektor industri 

sebagai staf/kepala bidang keuangan. 

 

Sikap, ketrampilan, dan pengetahuan dikembangkan dalam proses 

pembelajaran yang dijalankan melalui kegiatan kurikuler dan ektrakurikuler, 

serta kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang menjadikan dosen sebagai 

role models bagi mahasiswa di lingkup Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP 

Makassar. 
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3.3. Capaian Pembelajaran Lulusan 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan uraian tentang SKL, 

namun dielaborasi menjadi 4 (empat) aspek, yaitu: sikap, ketrampilan umum, 

ketrampilan khusus, dan penguasaan pengetahuan. CPL digunakan sebagai 

acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses 

pembelajaran, dan standar penilaian pembelajaran. 

A. Sikap 

Pada aspek sikap, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar telah 

menetapkan sikap yang harus dimiliki oleh seluruh lulusannya, baik pada 

jenjang Sarjana maupun Magister, yaitu: 

1. Berkontribusi dalam mengamalkan nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara demi menjaga kohesivitas sosial antar elemen bangsa 

Indonesia. 

2. Menginternalisasikan nilai sebagai landasan norma dan etik 

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya. 

3. Mempromosikan kejujuran, kepercayaan, keadilan, penghormatan dan 

tanggung jawab. 

4. Mengabdi kepada komunitas atau publik masyarakat, menunjukkan rasa 

tanggung jawab kepada komunitas atau publik yang lebih luas. 

 

Pemerintah dalam SNDIKTI telah menetapkan 10 sikap yang harus dimiliki 

oleh seluruh lulusan Perguruan Tinggi untuk lulusan program pendidikan 

Sarjana maupun Magister sebagai berikut: 

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius. 

2. Benjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral dan etika. 

3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila. 

4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa. 
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5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. 

6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan. 

7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 

9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri. 

10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan. 

 

Dengan demikian, ada 14 rumusan sikap yang harus dimiliki oleh lulusan 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, yakni: 10 rumusan 

merupakan tagihan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan 4 sikap 

lainnya merupakan rumusan sikap yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi YPUP Makassar sebagai keunggulan lulusannya. 

  

B. Pengetahuan Umum 

Rumusan CPL berikutnya merupakan uraian tentang pengetahuan umum. 

Pada aspek ini, sebagaimana dirumuskan dalam KKNI sebagai berikut: 

1. Menguasai pengetahuan tentang filsafat Pancasila, kewarganegaraan, 

wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi 

2. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan 

gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan 

dunia kerja 

3. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah berkomunikasi baik lisan 

maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Inggris dalam 

perkembangan dunia akademik dan dunia kerja 

4. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan 

pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki 
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keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat 

individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik. 

 

C. Ketrampilan Umum 

Pada aspek ketrampulan umum, rumusan disusun sesuai dengan 

karakteristik program pendidikan yang dijalankan, sehingga ketrampilan 

umum antara lulusan program pendidikan Sarjana dan Magister di 

lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar sebagai berikut: 

a. Program Pendidikan Sarjana  

Lulusan Program Pendidikan Sarjana wajib memiliki ketrampilan umum 

sebagai berikut: 

1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif 

dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora 

yang sesuai dengan bidang keahliannya; 

2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 

3) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara 

dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain 

atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam 

bentuk skripsi. 

4) Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi, dan 

mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 

5) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks 

penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil 

analisis informasi dan data. 

6) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan 

pembimbing, kolega, sejawat, baik didalam maupun diluar 

lembaganya. 

7) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan 
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yang ditugaskan kepada pegawai yang berada dibawah 

tanggungjawabnya. 

8) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 

berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola 

pembelajaran secara mandiri. 

9) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 

plagiasi. 

 

b. Program Pendidikan Magister 

Lulusan Program Pendidikan Magister wajib memiliki ketrampilan umum 

sebagai berikut: 

1) Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif 

melalui penelitian ilmiah, penciptaan  desain  atau  karya  seni  dalam  

bidang  ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, 

menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata 

cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, 

dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta artikel yang telah 

diterbitkan di jurnal ilmiah. 

2) Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang 

keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau 

industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan 

keahliannya. 

3) Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara 

bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta 

mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik 

dan masyarakat luas. 

4) Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek 

penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang 

dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin. 
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5) Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan 

dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau 

eksperimental terhadap informasi dan data. 

6) Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja 

dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian 

yang lebih luas. 

7) Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri. 

8) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin 

kesahihan dan mencegah plagiasi. 

 

Rumusan ketrampilan umum dikembangkan menjadi rumusan ketrampilan 

khusus yang wajib dimiliki oleh lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program 

studi. Ketrampilan khusus dikembangkan mengacu pada KKNI dan 

berdasarkan profil lulusan yang ditentukan oleh masing-masing Program Studi. 

Penyusunan ketrampilan khusus dikembangkan oleh forum Program Studi atau 

pengelola Program Studi masing-masing. 

 

3.4. Struktur Matakuliah 

Adapun struktur mata kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP 

Makassar pada Tahun Akademik 2021/2022 sebagai berikut: 

1. Program Magister Manajemen (S2) 

NO 
PRODI MAGISTER MANAJEMEN 

SEMESTER I SKS 

1 MANAJEMEN PEMASARAN 3 

2 EKONOMI MANAJERIAL 3 

3 FILSAFAT ILMU 3 

4 METODE PENELITIAN 3 

5 TEORI MANAJEMEN 3 

JUMLAH SKS 15 

SEMESTER II SKS 

1 MANAJEMEN OPERASI/PRODUKSI 3 

2 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 3 
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3 MANAJEMEN S D M 3 

4 MANAJEMEN STRATEGIK 3 

5 MANAJEMEN KEUANGAN 3 

JUMLAH SKS 15 

SEMESTER III SKS 

  KONSENTRASI MAN. KEUANGAN   

1 KEPEMIMPINAN 3 

2 EVALUASI KINERJA 3 

3 MANAJEMEN  KONFLIK 3 

4 PERILAKU KEORGANISASIAN 3 

  KONSENTRASI MSDM   

1 ANALISIS INFORMASI KEUANGAN 3 

2 BANK & LEMBAGA KEUANGAN LAIN 3 

3 MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL 3 

4 
MANAJEMEN INVESTASI & ANALISIS 
SEKURITAS 

3 

JUMLAH SKS 12 

SEMESTER IV SKS 

1 TESIS 6 

JUMLAH SKS 6 

TOTAL SKS 48 

 

2. Program Manajemen (S1) 

NO 
PRODI MANAJEMEN 

SEMESTER I SKS 

1 PENDIDIKAN AGAMA 3 

2 PENDIDIKAN PANCASILA 3 

3 BAHASA INGGRIS BISNIS I 2 

4 BAHASA INDONESIA 3 

5 PENGANTAR EKONOMI 2 

6 PENGANTAR BISNIS 2 

7 MATEMATIKA BISNIS I 2 

8 PENGANTAR MANAJEMEN 2 

9 PENDIDIKAN KARAKTER 1 

JUMLAH SKS 20 

SEMESTER II SKS 

1 PENDIDIKAN  KEWARGANEGARAAN 3 

2 PENGANTAR AKUNTANSI   2 

3 ETIKA BISNIS 3 

4 MATEMATIKA BISNIS II 2 

5 BAHASA INGGRIS BISNIS II 2 

6 PERILAKU  KEORGANISASIAN 3 
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7 ASPEK HUKUM DALAM BISNIS 3 

8 PENDIDIKAN ANTI KORUPSI 2 

JUMLAH SKS 20 

SEMESTER III SKS 

1 PERPAJAKAN 3 

2 STATISTIK I 2 

3 MANAJEMEN RESIKO DAN ASURANSI 2 

4 AKUNTANSI BIAYA 3 

5 PRAKTIKUM APLIKASI KOMPUTER 3 

6 MANAJEMEN TRANSPORTASI   2 

7 BANK DAN LEMBAGA KEU. LAINNYA 2 

8 KEWIRAUSAHAAN 3 

JUMLAH SKS 20 

SEMESTER IV SKS 

1 STATISTIK II 2 

2 AKUNTANSI MANAJEMEN 3 

3 MANAJEMEN  KEUANGAN 3 

3 MANAJEMEN  PEMASARAN 3 

4 MANAJEMEN  OPERASIONAL 3 

5 MSDM 3 

6 MANAJEMEN  KEUANGAN DAERAH  3 

JUMLAH SKS 20 

SEMESTER V SKS 

1 TEORI  PENGAMBILAN  KEPUTUSAN 2 

2 PRAKTIKUM ANALISIS STATISTIK 3 

3 PRAKTIKUM MANAJEMEN PEMASARAN 3 

4 PRAKTIKUM MANAJEMEN KEUANGAN 3 

5 PRAKTIKUM MAN. OPERASIONAL 3 

6 PRAKTIKUM MSDM 3 

7 PENGANGGARAN PERUSAHAAN 3 

JUMLAH SKS 20 

SEMESTER VI SKS 

1 METODE PENELITIAN KUANTITATIF 3 

2 METODE PENELITIAN KUALITATIF 3 

3 STUDI KELAYAKAN BISNIS 3 

4 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 3 

5 MANAJEMEN KUALITAS 2 

6 EKONOMI MANAJERIAL 3 

7 MANAJEMEN PERBANKAN 3 

JUMLAH SKS 20 

SEMESTER VII SKS 

1 KKLP/KKN 3 
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2 MANAJEMEN STRATEGI 3 

  KONSENTRASI MAN. KEUANGAN   

3 MANAJEMEN INVESTASI & PORTOFOLIO 3 

4 PASAR MODAL 3 

5 ANALISIS LAPORAN KEUANGAN 3 

6 SEMINAR MAN. KEUANGAN 3 

  KONSENTRASI MAN. PEMASARAN   

3 RISET PEMASARAN 3 

4 PERILAKU KONSUMEN  3 

5 PEMASARAN JASA 3 

6 SEMINAR MAN. PEMASARAN 3 

  KONSENTRASI MAN. OPERASIONAL   

3 RISET OPERASIONAL   3 

4 MANAJEMEN PERSEDIAAN 3 

5 MANAJEMEN LOGISTIK 3 

6 SEMINAR MAN. OPERASIONAL 3 

  KONSENTRASI MSDM   

3 MANAJEMEN KONFLIK 3 

4 MANAJEMEN PERUBAHAN 3 

5 MANAJEMEN KINERJA 3 

6 SEMINAR MSDM 3 

  KONSENTRASI SIM   

3 SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI 3 

4 E BUSINESS & E-COMMERCE 3 

5 MANAJEMEN BIG DATA 3 

6 SEMINAR SIM 3 

  KONSENTRASI MAN. SEKTOR PUBLIK   

3 MAN. SEKTOR PUBLIK 3 

4 STRATEGI MAN. SEKTOR PUBLIK 3 

5 MAN. KINERJA SEKTOR PUBLIK 3 

6 SEMINAR MAN. SEKTOR PUBLIK 3 

JUMLAH SKS 18 

SEMESTER VIII SKS 

1 SKRIPSI 6 

JUMLAH SKS 6 

TOTAL SKS 144 
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3. Program Akuntansi  (S1) 

NO 
PRODI AKUNTANSI 

SEMESTER I SKS 

1 PENDIDIKAN AGAMA 3 

2 PENDIDIKAN PANCASILA 3 

3 BAHASA INGGRIS BISNIS I 2 

4 BAHASA INDONESIA 3 

5 PENGANTAR EKONOMI 2 

6 PENGANTAR BISNIS 2 

7 MATEMATIKA BISNIS I 2 

8 PENGANTAR AKUNTANSI 2 

9 PENDIDIKAN KARAKTER 1 

JUMLAH SKS 20 

SEMESTER II SKS 

1 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 3 

2 PENGANTAR MANAJEMEN 2 

3 PRAKTIKUM AKUNTANSI DASAR I 3 

4 MATEMATIKA BISNIS II 2 

5 BAHASA INGGRIS BISNIS II 2 

6 PRAKTIKUM APLIKASI KOMPUTER 3 

7 ASPEK HUKUM DALAM BISNIS 3 

8 PENDIDIKAN ANTI KORUPSI 2 

JUMLAH SKS 20 

SEMESTER III SKS 

1 PERPAJAKAN 3 

2 STATISTIK I 2 

3 AKUNTANSI KEUANGAN 2 

4 AKUNTANSI BIAYA  3 

5 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I 3 

6 PRAKTIKUM AKUNTANSI DASAR II 3 

7 BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA 2 

8 KEWIRAUSAHAAN 2 

JUMLAH SKS 20 

SEMESTER IV SKS 

1 STATISTIK II 2 

2 AKUNTANSI MANAJEMEN 3 

3 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 3 

3 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II 3 

4 ETIKA BISNIS DAN PROFESI AKUNTAN 3 

5 PRAKTIKUM PERPAJAKAN 3 
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6 PRAKTIKUM KOMPUTER AKUNTANSI 3 

JUMLAH SKS 20 

SEMESTER V SKS 

1 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 3 

2 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I 3 

3 AUDITING  3 

4 AKUNTANSI KEPERILAKUAN 3 

5 AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2 

6 
PRAKTEK AKUNTANSI KEUANGAN 
MENENGAH 

3 

7 PENGANGGARAN PERUSAHAAN 3 

JUMLAH SKS 20 

SEMESTER VI SKS 

1 METODE PENELITIAN KUANTITATIF 3 

2 METODE PENELITIAN KUALITATIF 3 

3 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN II 3 

4 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 3 

5 SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN 3 

6 PRAKTIKUM ANALISIS STATISTIK 3 

7 PRAKTIKUM AUDITING 2 

JUMLAH SKS 20 

SEMESTER VII SKS 

1 KKLP/KKN 3 

2 
PRAKTIKUM AKUNTANSI KEUANGAN 
LANJUTAN 

3 

  KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN   

3 AKUNTANSI PERUSAHAAN JASA 3 

4 ANALISIS SEKURITAS DAN PORTOFOLIO 3 

5 ANALISIS LAPORAN KEUANGAN 3 

6 SEMINAR AKUNTANSI KEUANGAN 3 

  KONSENTRASI AUDIT   

3 AUDIT FORENSIK 3 

4 AUDIT INVESTIGASI 3 

5 AUDIT MANAJEMEN 3 

6 SEMINAR AUDIT 3 

  KONSENTRASI PERPAJAKAN   

3 AKUNTANSI PERPAJAKAN 3 

4 MANAJEMEN PERPAJAKAN 3 

5 PEMERIKSAAN PAJAK 3 

6 SEMINAR PERPAJAKAN 3 

  
KONSENTRASI AKUNTANSI SEKTOR 
PUBLIK 

  

3 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 3 
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4 STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 3 

5 AUDIT AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 3 

6 SEMINAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 3 

  KONSENTRASI SIA   

3 APLIKASI AKUNTANSI 3 

4 AUDIT SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI 3 

5 SIA BERBASIS KOMPUTER 3 

6 SEMINAR SIA 3 

JUMLAH SKS 18 

SEMESTER VIII SKS 

1 SKRIPSI 6 

JUMLAH SKS 6 

TOTAL SKS 144 

 

Selain terdiri dari mata kuliah yang menjadi muatan wajib nasional dan 

Perguruan Tinggi, struktur mata kuliah juga memuat matakuliah yang menjadi 

muatan masing-masing Program Studi. Untuk daftar matakuliah yang 

dikembangkan oleh Program Studi merujuk pada capaian pembelajaran yang 

ingin dicapai berdasarkan disiplin keilmuan masing-masing Program Studi. 

Keseluruhan struktur mata kuliah tersebut menjadi komponen pada beban 

belajar mahasiswa dan disajikan dalam setiap semester dengan 

mempertimbangkan kemampuan mahasiswa melalui setiap tahapan proses 

pendidikan yang direncanakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP 

Makassar. 
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BAB IV 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

 

 

4.1. Registrasi 

Registrasi dilakukan bertujuan untuk memperoleh status mahasiswa aktif 

untuk satu semester yang akan berjalan, terdiri dari: registrasi administratif dan 

registrasi akademik.  

1. Registrasi administratif  

Registrasi administrasi harus terlebih dahulu melunasi seluruh biaya 

operasional pendidikan yang ditentukan. Registrasi dilakukan di setiap awal 

semester, yaitu: bulan Agustus (Semester Gasal) dan bulan Februari 

(Semester Genap). 

2. Registrasi akademik 

Resgistrasi akademik dimaksudkan supaya mahasiswa memperoleh hak 

untuk mengikuti kegiatan akademik pada semester yang akan datang. 

Registrasi akademik dilakukan dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) 

secara online melalui SIMPEL (Sistem Informasi Perkuliahan). Pada 

pengisian KRS, mahasiswa memilih mata kuliah yang ditawarkan dengan 

mempertimbangkan: Indeks Prestasi (IP) sebelumnya, prasyarat mata kuliah, 

serta jadwal perkuliahan. 

Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi pada waktunya tanpa 

keterangan, diatur sebagai berikut: 

1. Apabila sampai tanggal yang telah ditentukan mahasiswa belum melakukan 

pembayaran biaya pendidikan untuk semester berikutnya, maka mahasiswa 

tersebut secara otomatis akan diberikan status cuti oleh sistem. Mahasiswa 

dengan status cuti tidak bisa melakukan pengisian KRS pada SIMPEL serta 

menggunakan beberapa layanan yang diberikan oleh Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi YPUP Makassar. 

 

 



   35 

2. Mahasiswa yang telah memiliki status cuti untuk dua (2) semester, baik 

berturut-turut atau tidak, maka yang bersangkutan tidak boleh mengajukan 

cuti lagi. Apabila di semester berikutnya yang bersangkutan tetap cuti, maka 

oleh sistem akan diberikan status Drop Out (DO). 

 

4.2. Pengambilan KRS 

Adapun didalam melakukan pengisian KRS, maka mahasiswa harus 

mengacu pada perolehan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) pada semester 

sebelumnya, yang tertera pada KHS (Kartu Hasil Studi). Adapun ketentuan 

pengambilan SKS yang dimaksud harus mengacu pada ketentuan sebagai 

berikut: 

 

IPK Semester 
sebelumnya 

SKS Maksimum 
yang dapat 

diambil 

0,00 – 0,99 14 

1,00 – 1,99 17 

2,00 – 2,99 20 

3,00 – 4,00 24 

 

Pengambilan KRS oleh mahasiswa sebagaimana yang dimaksud harus 

diketahui oleh dosen Pembimbing Akademik (PA). DDosen PA diwajibkan 

memeriksa isian KRS yang diajukan oleh mahasiswa, sehingga daftar mata 

kuliah serta jumlah SKS yang diajukan sudah sesuai dengan kondisi 

mahasiswa yang bersangkutan. 

 

4.3. Pembimbing Akademik 

Dalam memberikan pendampingan pada mahasiswa, maka Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar melalui Ketua Program Studi 

menetapkan dosen Pembimbing Akademik (PA) sebagai pendamping 

mahasiswa. Dosen PA berperan membimbing mahasiswa dalam 

merencanakan studi, memantau proses pembelajaran, memotivasi mahasiswa,  

memantau dan mengarahkan pengembangan minat dan bakat mahasiswa, 
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serta sebagai konsultan mahasiswa di bidang akademik, sehingga mahasiswa 

dapat menyelesaikan studi tepat waktu. 

 

4.4. Proses Pembelajaran 

Kurikulum Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar didesain untuk 

memenuhi kekhasan Perguruan Tinggi serta tagihan regulasi (SNDIKTI dan 

KKNI). Tujuan utama kurikulum Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar 

menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan profesional di bidang 

manajemen dan akuntansi berlandaskan etika dan moral. 

Dalam proses pembelajaran, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP 

Makassar harus memperhatikan karakteristik pembelajaran sebagaimana yang 

dimaksud pada SNDIKTI, yaitu: 

a. Interaktif, capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan 

proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. 

b. Holistik, proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang 

komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan 

lokal maupun nasional. 

c. Integratif, capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran 

yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara 

keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin 

dan multidisiplin. 

d. Saintifik, capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran 

yang mengutamakan pendekatan ilmiah, sehingga tercipta lingkungan 

akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu 

pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. 

e. Kontekstual, capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses 

pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan 

menyelesaikan masalah di bidang keahliannya. 

f. Tematik, capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran 

yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan 

dengan permasalahan nyata melalui pendekatan multidisiplin. 
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g. Efektif, capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan 

mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu 

yang optimum 

h. Kolaboratif, capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses 

pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar 

untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

i. Berpusat pada mahasiswa, capaian pembelajaran lulusan diraih melalui 

proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, 

kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan 

kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. 

 

4.5. Masa dan Beban Belajar 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar didalam 

menyelenggarakan pendidikan menggunakan satuan waktu semester. 

Pengertian semester digunakan sebagai satuan waktu terkecil setengah tahun 

untuk menyatakan beban belajar mahasiswa. 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, yaitu: Semester Gasal 

dan Semester Genap. Semester Gasal dilaksanakan mulai dari bulan 

September sampai bulan Januari, sedangkan Semester Genap dilaksanakan 

mulai dari bulan Maret sampai bulan Juli. 

No Program 
Masa Studi 
Maksimal   
(Tahun) 

Beban Belajar 
(SKS) 

1 Sarjana 7 144 

2 Magister 4 48 

 

Beban belajar mahasiswa setiap semester ditetapkan oleh Sekolah Tinggi 

Ilmu Ekonomi YPUP Makassar. Penetapan jumlah SKS per semester yang 

akan diberikan kepada mahasiswa mengacu pada Capaian Pembelajaran yang 

hendak dicapai. Adapun ketentuan bobot SKS berdasarkan jenis kegiatannya 

sebagai berikut: 
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a. 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah atau tutorial, terdiri 

atas: 

1) Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; 

2) Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per 

semester; dan 

3) Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. 

b. 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain 

yang sejenis, terdiri atas: 

1) Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; dan 

2) Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. 

c. 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, penelitian, 

pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang 

sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. 

d. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain 

ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian 

pembelajaran. 

 

4.6. Semester Antara 

Dalam rangka memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk 

memanfaatkan waktu libur antar semester dengan program kegiatan akademik 

agar dapat meningkatkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), akselerasi masa 

studi, serta menghindari putus studi (drop out), maka Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi YPUP Makassar juga menyelenggarakan kegiatan perkuliahan 

diantara waktu libur Semester Genap dan Semester Ganjil melalui Semester 

Antara (Pendek) untuk jenjang S1 dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Persyaratan 

a. Tidak ada unsur paksaan bagi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di 

Semester Antara. 

b. Hanya mahasiswa yang berstatus aktif di PDDIKTI pada Semester Genap 

tahun akademik sebelumnya. 

c. Mahasiswa yang berstatus cuti maupun mendapatkan sanksi akademik 

yang masih berlaku pada Semester Genap tahun akademik sebelumnya 
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maupun sanksi lainnnya, tidak dapat memprogram mata kuliah di 

Semester Antara. 

d. Hanya mahasiswa yang melakukan pembayaran dan proses pendaftaran 

sesuai dengan jadwal pelaksanaan Semester Antara. 

 

2. Mata kuliah yang ditawarkan 

a. Mata kuliah di semester antara (pendek) harus sesuai dengan kurikulum 

yang berlaku pada mahasiswa tersebut, baik di semester genap maupun 

semester ganjil. 

b. Mata kuliah yang ditawarkan pada semester antara (pendek) mencakup: 

i. Mata kuliah mengulang yakni mata kuliah yang pernah diprogram 

pada semester sebelumnya dengan kategori nilai C, D ataupun E. 

ii. Mata kuliah baru yakni mata kuliah yang belum pernah diprogram 

pada semester sebelumnya dan bukan termasuk mata kuliah 

praktikum dengan persyaratan sebagai berikut: 

 Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa minimal 3,00, apabila 

IPK kurang dari ketentuan, maka tidak dapat mengambil mata 

kuliah baru. 

 Mata kuliah baru dapat diprogram yang tidak memerlukan mata 

kuliah prasyarat, baik di Semester Genap maupun Semester Gasal. 

 Mata kuliah prasyarat harus sudah pernah diprogram pada 

semester sebelumnya, namun jika belum pernah menempuh mata 

kuliah yang dipersyaratkan tersebut, maka tidak bisa memprogram 

mata kuliah baru di Semester Antara. 

 Apabila sudah pernah menempuh mata kuliah prasyarat namun 

mendapatkan nilai E, maka dapat memprogram mata kuliah baru, 

tetapi wajib memprogram mata kuliah prasyarat (untuk perbaikan 

nilai) tersebut di Semester Antara, misalkan Statistik 1 mendapat E, 

maka dapat memprogram Statistik 1 (mata kuliah mengulang di 

semester antara) dan Statistik 2 (mata kuliah baru di semester 

antara). 
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 Jumlah mata kuliah baru yang dapat diprogram pada semester 

antara maksimal hanya 1 (satu) mata kuliah, tidak boleh melebihi 

batas yang sudah ditentukan. 

 

3. Jumlah SKS 

Jumlah SKS yang dapat diprogram pada Semester Antara maksimal 9 

(sembilan) SKS. 

 

4. Ketentuan lain 

a. IP (Indeks Prestasi) Semester Antara tidak mempengaruhi pengambilan 

jumlah SKS pada semester berikutnya (Semester Gasal). 

b. Mata kuliah yang diambil pada Semester Antara dapat 

digugurkan/dibatalkan apabila melanggar ketentuan yang berlaku. 

c. Nilai maksimal yang diperoleh pada semester antara (pendek) adalah A, 

apabila mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan nilai kurang dari nilai 

sebelumnya, maka nilai terbaik yang akan berlaku. 

d. Semester Antara dilaksanakan selama 16 (enam belas) kali pertemuan, 

termasuk Ujian Tengah Semester Antara dan Ujian Akhir Semester 

Antara. 

 

4.7. Silabus dan Rencana Perkuliahan Semester 

Silabus menggambarkan proses perkuliahan yang dilaksanakan dalam 

semester tertentu. Dalam silabus tercakup identitas matakuliah, standar 

kompetensi, kompetensi dasar, indikator hasil belajar, materi perkuliahan, 

metode yang diterapkan dalam perkuliahan, daftar sumber dan bahan yang 

harus dibaca oleh mahasiswa, waktu dan media perkuliahan, serta evaluasi 

proses dan hasil perkuliahan. 

Rencana Perkuliahan Semester (RPS) merupakan akuntabilitas atau 

jaminan kualitas dosen dalam melaksanakan tugasnya. RPS memuat deskripsi 

matakuliah, materi perkuliahan, referensi, dan hal-hal penting yang berkaitan 

dengan perkuliahan. 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan, dosen telah 

menyerahkan RPS pada Ketua Program Studi.  
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4.8. Kontrak Belajar 

Kontrak belajar merupakan kesepakatan yang sengaja dibuat oleh dosen 

dan mahasiswa didalam kelas secara tertulis untuk menjamin terlaksananya 

kegiatan perkuliahan yang tertib dan kondusif. Kontrak belajar berisi jadwal 

kuliah, presensi atau daftar kehadiran, kedisiplinan waktu, sistem penilaian, 

tugas-tugas, serta ketertiban berpakaian dalam kelas saat mengikuti 

perkuliahan. Kontrak belajar dilaksanakan pada hari pertama proses 

perkuliahan 

Tingkat keefektifan kontrak belajar diukur dari bagaimana dosen dan 

mahasiswa mematuhi peraturan yang telah dibuat bersama. Oleh karena itu, 

dibutuhkan kerja sama yang baik antara dosen dan mahasiswa untuk 

mewujudkan sistem pembelajaran dalam perkuliahan yang kondusif. 

 

4.9. Sistem Penilaian 

Penilaian merupakan proses dan kegiatan untuk menentukan pencapaian 

kompetensi mahasiswa selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran. 

Penilaian dilakukan secara terpadu untuk mengungkapkan seluruh aspek 

kemampuan mahasiswa, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun 

psikomotorik. Penilaian pembelajaran mencakup penilaian terhadap proses 

pembelajaran dan penilaian hasil belajar. 

1. Penilaian proses pembelajaran (formatif) 

Penilaian proses pembelajaran dimaksudkan untuk mengungkapkan 

kemampuan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Penilaian 

Proses Pembelajaran dapat dilakukan dengan pengamatan atau cara 

lainnya. 

2. Penilaian hasil belajar (sumatif) 

A. Penilaian hasil belajar dapat dilakukan melalui: 

1) Ujian Tengah Semester 

2) Ujian Akhir Semester 

3) Ujian dalam bentuk lain yang dapat dipertanggungjawabkan 

B. Waktu Penilaian. Penilaian hasil belajar dilakukan dalam rentang waktu 

tengah semester dan akhir semester. 
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C. Norma Penilaian: 

1) Penentuan nilai akhir didasarkan pada Penilaian Acuan Patokan (PAP) 

dengan rumus sebagai berikut: 

Nilai Akhir Angka (100%) = Presensi (15%) + Tugas (25%) +                   

UTS (30%) + UAS (30%) 

2) Penilaian akhir hasil belajar mahasiswa dinyatakan dalam bentuk nilai 

huruf yang dikonversikan dari nilai angka dengan kategori sebagai 

berikut: 

KATEGORI NILAI 

NILAI ANGKA HURUF HURUF KATEGORI 

0 – 53 E KURANG SEKALI 

54 – 64 D KURANG 

65 – 74 C CUKUP 

75 – 84 B BAIK 

85 - 100 A BAIK SEKALI 

 

3) Nilai minimal untuk lulus sebagai berikut: 

a) Nilai lulus setiap mata kuliah minimal C. 

b) Nilai D dan E dinyatakan tidak lulus, namun tetap memperoleh SKS 

dan bobot, sehingga mahasiswa harus mengulang pada semester 

berikutnya. 

4) Apabila dosen atau tim dosen tidak memasukkan nilai akhir sesuai 

waktu yang ditentukan, maka semua peserta mata kuliah akan 

memperoleh nilai B (pemberian nilai B oleh Wakil Ketua I Bidang 

Akademik), dan tidak diajukan untuk perbaikan nilai seandainya 

terdapat mahasiswa yang seharusnya memperoleh nilai dibawah B. 

5) Mahasiswa berhak memperoleh informasi yang lengkap mengenai nilai, 

baik nilai angka maupun konversinya. 

D. Perubahan Nilai 

1) Mahasiswa dapat mengajukan ketidakpuasan nilai pada Ketua Program 

Studi yang bersangkutan dengan mengisi formulir Perubahan Nilai, 

maksimum 7 (tujuh) hari efektif setelah nilai diumumkan. 
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2) Nilai dapat berubah apabila: 

a) Materi yang diadukan benar, nilai berubah naik sesuai dengan 

koreksi dosen pengampu; 

b) Materi yang diadukan tidak benar/rekayasa, dosen pengampu 

berhak menurunkan nilai minimal 1 (satu) interval. 

3) Perubahan nilai atas inisiatif dosen hanya dapat dilakukan jika 

mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi dengan alasan yang 

dapat diterima. 

 
3. Penentuan hasil studi 

a. Penilaian merupakan bagian dari proses pembelajaran yang berfungsi 

untuk mengevaluasi kemajuan dan kemampuan mahasiswa dalam 

mencapai kompetensi yang dinyatakan dengan Indek Prestasi (IP). 

b. Penetapan IP dilakukan pada tiap akhir semester yang disebut IP 

Semester, sedangkan IP seluruh hasil belajar yang telah ditempuh disebut 

Indek Prestasi Komulatif (IPK). 

 
4. Predikat Kelulusan 

Mahasiswa dinyatakan lulus menerima predikat kelulusan dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

No Predikat Strata - 1 Strata - 2 

1 Lulus ≥ 2,75 ≥ 3,00 

2 Memuaskan 2,76 - 3,00 3,01 - 3,50 

3 Sangat Memuaskan 3,01 - 3,50 3,51 - 3,75 

4 Pujian (cumlaude) ≥ 3,51 > 3,76 

a. Untuk mencapai predikat dengan Pujian (cumlaude): 

1) Memperolah IPK minimum 3,51 (S1) atau 3,76 (S2) 

2) Masa studi yang telah dijalani sesuai standar semester terprogram (4 

semester untuk jenjang S2, dan 8 semester untuk jenjang S1) 

b. Predikat Sangat Memuaskan apabila: IPK 3,01 - 3,50 (S1) atau 3,51 - 3,75 

(S2) 

c. Predikat Memuaskan apabila: IPK 2,76 - 3,00 (S1) atau 3,01 - 3,50 (S2) 

d. Predikat Lulus apabila: IPK ≥ 2,75 (S1) atau ≥ 3,00 (S2) 
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5. Sistem Penilaian 

a. Dalam sistem penilaian, mahasiswa diberi nilai sesuai dengan hak 

mahasiswa dengan komponen sebagai berikut: 

1) UAS (30%) 

2) UTS (30%). 

3) Tugas (25 %). 

4) Presensi (15%). 

Jumlah prosentase keseluruhan komponen harus 100% 

b. Untuk dapat mengikuti UAS, mahasiswa wajib hadir kuliah 100% dengan 

toleransi ketidakhadiran 25% dari jumlah tatap muka (maksimal 4 kali 

pertemuan dengan alasan yang logis). 

c. Mata kuliah dapat di-UAS-kan jika dosen masuk kelas minimal 15 kali 

tatap muka termasuk UTS (tidak termasuk UAS). 

d. Ujian susulan dilaksanakan paling lama 1 (satu) minggu setelah 

pelaksanaan UAS dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. 

 

4.10. Pengulangan Mata kuliah 

Mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah tertentu diperbolehkan 

mengajukan untuk mengulang mata kuliah yang dimaksud. Nilai kelulusan mata 

kuliah yang diulang didasarkan pada nilai terakhir yang diperoleh. 

 

4.11. Cuti Kuliah 

Cuti kuliah merupakan kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa 

untuk tidak mengikuti kegiatan perkuliahan dalam jangka waktu tertentu dengan 

alasan sebagai berikut: kesehatan, tidak dapat membayar biaya pendidikan 

atau karena musibah (force major), atau berbenturan dengan waktu kerja bagi 

mahasiswa yang bekerja. Adapun ketentuan cuti kuliah sebagai berikut: 

A. Cuti kuliah tidak diperhitungkan sebagai masa studi 

B. Persyaratan cuti kuliah bagi mahasiswa ditetapkan sebagai berikut: 

a. Telah menempuh kuliah minimal satu semester. 

b. Bukan penerima beasiswa. 

c. Belum melebihi batas jumlah cuti kuliah. 
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d. Pengajuan cuti dilakukan sebelum melakukan heregistrasi. 

C. Pengajuan cuti kuliah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Mengisi formulir pengajuan cuti kuliah kepada Bagian Akademik. 

b. Bagian Akademik memproses pengajuan cuti kuliah. 

c. Bagian Akademik menerbitkan surat izin cuti yang ditandatangani Ketua 

dan ditembuskan pada Wakil Ketua I, Ketua Program Studi, dan dosen 

Pembimbing Akademik. 

D. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi akan diproses cuti kuliahnya 

secara otomatis oleh pihak kampus. 

E. Cuti kuliah otomatis diberikan paling banyak 2 (dua) kali sepanjang yang 

bersangkutan masih memiliki hak cuti. 

F. Lama cuti yang diizinkan sebagai berikut: 

a. Program Sarjana selama 2 (empat) semester 

b. Program Magister selama 2 (dua) semester. 

G. Jika ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, mahasiswa yang telah 

terlanjur mendaftar ulang dapat mengajukan izin cuti kuliah dan 

membatalkan rencana studinya pada semester berjalan tanpa pengembalian 

biaya pendidikan yang telah dibayarkan. 

H. Mahasiswa yang sudah cuti kuliah dua semester berturut-turut dan tidak 

melakukan heregistrasi pada semester berikutnya, maka dinyatakan 

mengundurkan diri sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP 

Makassar. 

 

4.12. Putus Studi 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar melakukan evaluasi secara 

berkala terhadap perkembangan proses belajar mahasiswa, terutama dalam 

memenuhi capaian pembelajaran yang ditentukan. Hal tersebut dimaksudkan 

untuk mendeteksi sejak dini kemampuan masing-masing mahasiswa dalam 

melanjutkan studi pada semester berikutnya. Untuk itu, mahasiswa Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dinyatakan putus studi apabila: 
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a) Semester 2 

Pada evaluasi hasil belajar 2 (dua) semester pertama tidak memperoleh 

minimal 24 (dua puluh empat) SKS dengan nilai minimal C. 

b) Semester 4 

Pada evaluasi hasil belajar 4 (empat) semester pertama tidak memperoleh 

minimal 48 (empat puluh delapan) SKS dengan nilai minimal C. 

c) Semester 6 

Pada evaluasi hasil belajar 6 (enam) semester pertama tidak memperoleh 

minimal  72  (tujuh puluh dua) SKS dengan nilai minimal C. 

d) Semester 8 

Pada evaluasi hasil belajar 8 (delapan) semester pertama tidak memperoleh 

minimal 96 (sembilan puluh enam) SKS dengan nilai minimal C. 

 

Di samping itu, berdasarkan dengan masa studi yang diambil, mahasiswa 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar diwajibkan tidak melampaui 

durasi masa studi yang ditetapkan sesuai dengan program pendidikan yang 

diikuti, yaitu: 

No Jenjang Program Studi 
Masa Studi 
Maksimum 

1 Program Sarjana (S1) 7 tahun  
(14 semester) 

2 Program Magister (S2) 4 tahun  
(8 semester) 

 

Apabila mahasiswa melampaui batasan maksimal masa studi, namun 

belum menyelesaikan seluruh program pendidikan yang ditetapkan oleh 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, maka mahasiswa yang 

bersangkutan dinyatakan putus studi (drop out). 

 

4.13. KKN dan KKLP 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar memiliki mata kuliah 

praktek wajib berupa kuliah kerja yang dapat dipilih oleh mahasiswa, yakni: 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Kuliah Kerja Lapangan Profesi (KKLP). 
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A. Kuliah Kerja Nyata (KKN) 

1. Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan akademik di lapangan 

dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang wajib diikuti oleh 

setiap mahasiswa S1 untuk mengembangkan kemampuan berkehidupan 

masyarakat sesuai dengan kompetensi Program Studi masing-masing. 

2. KKN Integrasi-Interkoneksi diimplementasikan dalam bentuk KKN 

Tematik. 

3. Kegiatan KKN bersifat mengintegrasikan dan menginterkoneksikan 

berbagai aspek kemampuan untuk diaplikasikan dalam pengembangan 

masyarakat dengan bimbingan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). 

4. Secara teknis, pelaksanaan KKN dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat (LPPM). 

5. Bentuk dan pelaksanaan KKN ditetapkan lebih lanjut oleh LPPM. 

 

B. Kuliah Kerja Lapangan Profesi (KKLP) 

1. Kuliah Kerja Lapangan Profesi (KKLP) merupakan kegiatan akademik di 

lapangan dalam bentuk magang di perusahaan, industri, lembaga, 

maupun instansi pemerintah yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa S1 

untuk mengembangkan kemampuan sesuai dengan kompetensi 

Program Studi masing-masing. 

2. KKLP sebagai sarana untuk membentuk calon Sarjana Ekonomi yang 

memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang 

diperlukan bagi profesinya. 

3. Kegiatan KKLP memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa dalam 

penerapan bidang keahlian di perusahaan, industri, lembaga maupun 

instansi pemerintah dengan bimbingan Dosen Pembimbing Lapangan 

(DPL). 

4. Secara teknis, pelaksanaan KKLP dilakukan oleh Lembaga Penelitian 

dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). 

5. Bentuk dan pelaksanaan KKLP ditetapkan lebih lanjut oleh LPPM. 
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4.14. Skripsi/Tesis 

Karya ilmiah dalam bentuk skripsi maupun tesis merupakan karya tulis 

ilmiah yang dikerjakan mahasiswa menjelang akhir studi. Karya tulis ilmiah 

berupa hasil kegiatan penelitian dengan melakukan analisis keilmuan sesuai 

dengan disiplin ilmu masing-masing. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat 

serta mekanisme penyusunan karya ilmiah sebagai syarat kelulusan diatur 

dalam Pedoman Penulisan Skripsi, Pedoman Penulisan Tesis, dan Pedoman 

Penulisan Artikel Ilmiah. 

 

4.15. Yudisium  

Yudisium adalah penentuan lulus tidaknya seseorang mahasiswa ketika 

setelah melaksanakan ujian tutup untuk jenjang Sarjana maupun jenjang 

Magister di perguruan tinggi dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Peserta yudisium adalah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada 

tanggal ujian tutup yang ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

YPUP Makassar. 

2. Ketentuan lainnya: 

a. Pernyataan Pemeriksaan Ijazah 

b. Pernyataan Pemeriksaan Transkrip Nilai 

c. Pernyataan Pemeriksaan SKPI 

d. Copy SK Ujian Skripsi/Tesis 

e. Surat Keterangan Lunas Semua Administrasi Keuangan yang disahkan 

oleh Wakil Ketua II (validasi dari Bagian Keuangan) 

f. Slip Asli Pembayaran Lunas Wisuda 

g. Surat Keterangan Bebas Pustaka dari Perpustakaan YPUP 

h. Copy sampul/cover Skripsi/Tesis (1 lembar) 

i. Hardcopy Skripsi/Tesis yang sudah disahkan (1 buah) 

j. Softcopy Skripsi/Tesis (dalam bentuk CD berupa file .pdf mulai dari cover 

sampai lampiran yang sudah disahkan) 

k. Slip Asli Pembayaran Lunas SKPI 

l. Print out data mahasiswa dari Forlap PDDIKTI 
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4.16. Wisuda 

Wisuda adalah kegiatan seremonial yang diikuti oleh mahasiswa yang 

telah melaksanakan yudisium dan dinyatakan lulus dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

1. Peserta wisuda adalah mahasiswa yang telah melaksanakan Yudisium pada 

tanggal yang telah ditetapkan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP 

Makassar. 

2. Memenuhi persyaratan pendaftaran wisuda sebagaimana yang ditetapkan 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   50 

BAB V 

PENERIMAAN CALON MAHASISWA 

 

 

5.1. Penerimaan Mahasiswa Baru 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar menerima calon 

mahasiswa baru melalui seleksi dengan jalur-jalur yang ditetapkan berdasarkan 

keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar. Adapun tata 

cara pendaftaran mahasiswa baru sebagaimana dimaksud meliputi: 

2. Mengisi formulir pendaftaran  

3. Membayar uang pendaftaran yang besarannya sesuai dengan program 

pendidikan yang ditentukan (Sarjana atau Magister) 

4. Menyerahkan dokumen berikut: 

a. Fotocopy ijazah SMA/MA/sederajat untuk mahasiswa S1, serta fotocopy 

ijazah S1 untuk mahasiswa S2 

b. Pas photo 3x4 

c. Kartu Tanda Penduduk 

d. Kartu Keluarga. 

5. Mengikuti ujian seleksi yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

YPUP Makassar 

 

5.2. Penerimaan Mahasiswa Pindahan 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar juga menerima mahasiswa 

transfer (mahasiswa pindahan) antar Program Studi yang sama atau berbeda 

dari Perguruan Tinggi lain dengan syarat harus terdaftar di PD-DIKTI. Adapun 

jenis mahasiswa pindahan sebagaimana yang dimaksud terdiri dari: (1) 

Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain; dan (2) Mahasiswa alih jenjang 

dari D2/D3 dari perguruan tinggi lain. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk 

mahasiswa yang melakukan pindahan meliputi: 

1. Mendapat izin tertulis dari perguruan tinggi asal. 

2. Masih terdaftar pada PDPT sesuai dengan asal perguruan tinggi. 
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3. Masa studi pada perguruan tinggi asal tidak lebih dari IV semester untuk D3 

dan semester V untuk S1. 

4. Program Studi asal harus memiliki izin penyelenggaraan dari Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

5. Memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana mahasiswa baru. 

6. Perpindahan hanya dapat dilakukan di awal Semester Gasal. 

Prosedur transfer nilai mahasiswa pindahan meliputi: 

A. Konversi Nilai 

1. Batas maksimal pengajuan pindah setinggi-tingginya adalah semester IV 

(empat) untuk mahasiswa pindahan D3 dan setinggi-tingginya semester 

V (lima) untuk mahasiswa pindahan D4/S1 terhitung dari tahun masuk. 

2. Mahasiswa alih jenjang berasal dari Program Studi D2/D3 dengan nilai 

akreditasi minimal sama dengan akreditasi Program Studi yang dituju di 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar; 

3. Mahasiswa pindahan berasal dari Program Studi dengan nilai akreditasi 

minimal sama dengan akreditasi Program Studi yang dituju di Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar; 

4. Konversi mata kuliah didasarkan pada kurikulum yang berlaku pada 

Program Studi yang dituju di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP 

Makassar; 

5. Maksimal SKS yang dapat dikonversikan untuk mahasiswa pindahan D3 

adalah: 

a) Posisi pindah di semester II, maksimal 18 SKS 

b) Posisi pindah di semester III, maksimal 36 SKS 

c) Posisi pindah di semester IV, maksimal 54 SKS 

6. Maksimal SKS yang dapat dikonversikan untuk mahasiswa pindahan 

D4/S1 adalah: 

a) Posisi pindah di semester II, maksimal 18 SKS 

b) Posisi pindah di semester III, maksimal 36 SKS 

c) Posisi pindah di semester IV, maksimal 54 SKS 

d) Posisi pindah di semester V, maksimal 72 SKS 
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7. Maksimal SKS yang dapat dikonversikan untuk mahasiswa alih jenjang: 

a) Maksimal SKS yang dapat dikonversikan untuk alih jenjang dari D2 ke 

S1 adalah 54 SKS 

b) Maksimal SKS yang dapat dikonversikan untuk alih jenjang dari D3 ke 

S1 adalah 90 SKS 

8. Nilai yang dapat dikonversi adalah nilai dari nama mata kuliah yang 

sama dengan jumlah SKS yang sama. 

9. Jumlah SKS mata kuliah yang diakui, disesuaikan dengan jumlah SKS 

mata kuliah yang diselenggarakan oleh program studi di Sekolah Tinggi 

Ilmu Ekonomi YPUP Makassar. 

10. Apabila jumlah SKS mata kuliah di perguruan tinggi asal lebih kecil, 

maka mata kuliah tersebut tidak dapat diakui di Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi YPUP Makassar. 

11. Mata kuliah dengan nilai D tidak dapat dikonversi dan harus mengambil 

mata kuliah tersebut sesuai dengan kurikulum di Program Studi yang 

dituju di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar. 

B. Prosedur Konversi Nilai 

1. Mahasiswa pindahan/alih jenjang mengajukan permohonan pindah dan 

konversi nilai kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP 

Makassar c/q Ketua Program Studi dengan melampirkan: 

a) Surat Keterangan Pindah/Alih Jenjang dari perguruan tinggi asal; 

b) Keterangan status pada PDPT; 

c) Menyerahkan transkip akademik semester I sampai dengan semester 

terakhir yang telah disahkan oleh perguruan tinggi asal; 

d) Fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir; 

e) Fotokopi KTP; dan 

f) Surat izin belajar dari pimpinan instansi yang bersangkutan bagi yang 

sudah bekerja. 

2. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan, oleh Wakil Ketua I Bidang 

Akademik akan diterbitkan surat permohonan kepada Ketua Program 

Studi untuk penetapan konversi mata kuliah dan nilai. 
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3. Ketua Program Studi akan memutuskan mata kuliah dan nilai yang dapat 

dikonversi. 

4. Setelah konversi nilai ditetapkan, Ketua Program Studi membuat Surat 

Keterangan Konversi Nilai yang ditandatangani oleh Ketua Program 

Studi, Kepala BAAK dan Kepala PUSDATIN, kemudian dimintakan 

persetujuan Wakil Ketua I. 

5. Mahasiswa yang bersangkutan membawa Salinan Surat Keterangan 

Konversi Nilai untuk melunasi biaya konversi di Bank sesuai ketentuan 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, dan menyerahkan bukti 

pembayaran kepada Bagian Keuangan sebagai bukti pelunasan biaya 

konversi. 

6. Nilai hasil konversi yang telah disetujui Wakil Ketua I diinputkan ke 

Sistem Informasi Perkuliahan dan Forlap Pangkalan Pendidikan Tinggi 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar. 

 

5.3. Registrasi Mahasiswa Baru 

Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima sebagai calon mahasiswa 

baru di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar harus mendaftarkan diri 

(registrasi) dengan persyaratan sebagai berikut: 

1. Melakukan pembayaran biaya pendidikan di bank yang telah ditunjuk 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar pada waktu yang telah 

ditetapkan (dengan menunjukan Kartu Peserta/Nomor Ujian). 

2. Mengisi Data Pribadi Mahasiswa pada formulir yang disediakan.  

3. Menyerahkan berkas registrasi berupa: 

a. Bukti pembayaran (asli) biaya pendidikan dari bank yang ditetapkan oleh 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar. 

b. Fotokopi Ijazah SMA/MA/sederajat untuk mahasiswa S1, serta ijazah S1 

untuk mahasiswa S2 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. 

c. Surat Pernyataan kesanggupan menaati semua peraturan/kode etik 

mahasiswa yang harus ditandatangani oleh calon mahasiswa baru diatas 

meterai 10.000 (sepuluh ribu). 



   54 

d. Warga Negara Indonesia Keturunan Asing wajib menyerahkan fotokopi 

Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) dan fotokopi 

Akte Kelahiran yang telah disahkan oleh yang berwenang dengan 

menunjukkan aslinya. 

e. Warga Negara Asing menyerahkan fotokopi paspor, visa belajar, dan 

surat izin Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan untuk Program Studi umum. Semua berkas harus 

diterjemah resmi oleh penerjemah tersumpah. 

f. Calon mahasiswa yang telah bekerja, wajib menyerahkan Surat Izin 

Belajar dari pimpinan instansi tempat bekerja. 

 

5.4. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) 

1. Setiap mahasiswa wajib memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang 

dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar. 

2. Masa berlaku KTM adalah 8 (delapan) semester. 

3. Jika KTM hilang atau rusak (atau habis masa berlakunya), maka mahasiswa 

dapat mengajukan KTM Pengganti dengan membayar biaya administrasi. 

4. Pada saat mahasiswa melakukan pendaftaran wisuda, maka akan 

mendapatkan Kartu Alumni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   55 

BAB VI 

LAYANAN AKADEMIK 

 

 

6.1. Pelayanan Administrasi Akademik 

Pelayanan administrasi akademik mahasiswa dilakukan secara sentralistik 

melalui Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar yang melayani: 

a. Registrasi mahasiswa. 

b. Herregistrasi mahasiswa. 

c. Surat keterangan lulus. 

d. Penandatanganan ijazah. 

e. Pengesahan transkrip nilai. 

f. Pengesahan SKPI. 

g. Penyelenggaraan yudisium dan wisuda. 

 

6.2. Beasiswa 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar menyediakan beasiswa, 

baik dari internal (YPUP) maupun eksternal (Kementerian/Lembaga, 

Pemerintah Daerah, Swasta). Mahasiswa yang berhak mengajukan untuk 

memperoleh beasiswa tersebut sebagai berikut: 

a. Mahasiswa aktif. 

b. Menunjukkan Kartu Hasil Studi semester terakhir dan Indek Prestasi 

Kumulatif (IPK). 

c. Mahasiswa kurang mampu (ditunjukkan dengan Surat Keterangan Tidak 

Mampu dari Kelurahan atau Kepala Desa). 

d. Tidak pernah tersangkut dalam pelanggaran Tata Tertib mahasiswa. 

e. Penerima dicabut Beasiswanya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu apabila 

IPK menurun dan atau terkena pelanggaran Tata Tertib mahasiswa yang 

berlaku. 

f. Mematuhi persyaratan dan ketentuan pemberi Beasiswa, Program Studi  dan 

Perguruan Tinggi. 
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g. Diajukan oleh Program Studi masing-masing. 

 

6.3. Pengurusan Ijazah 

Ijazah adalah surat bukti bahwa mahasiswa telah selesai mengikuti semua 

kewajibannya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dan dapat 

dijadikan alat bukti untuk mencari pekerjaan sesuai dengan ilmu yang telah 

ditempuh. 

a. Ijazah dapat diambil di Bagian Ijazah setelah mengikuti prosesi yudisium. 

b. Syarat pengambilan ijazah adalah sama dengan syarat wisuda ditambah 

bukti pengembalian toga dan menandatangani tanda terima ijazah yang telah 

disediakan. 

c. Ijazah diserahkan pada mahasiswa/mahasiswi setelah mengikuti yudisium 

atau telah memenuhi segala persyaratan mengikuti wisuda. 

d. Terjemahan ijazah: 

[i] Mengajukan permohonan terjemahan ijazah dengan menyerahkan 

fotokopi ijazah yang telah dilegalisir 

[ii] Membayar biaya terjemahan 

[iii] Menyerahkan pas foto 

[iv] Pengambilan terjemahan ijazah dilakukan minimal satu minggu setelah 

semua syarat terpenuhi 
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BAB VII 

FASILITAS AKADEMIK 

 

 

7.1. Lembaga 

Lembaga merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan 

sebagian tugas dan fungsi perguruan tinggi dibidang penelitian, pengabdian 

kepada masyarakat, dan penjaminan mutu. 

A. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) 

LPPM memiliki tugas: melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, 

dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian, menyelenggarakan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat, dan turut mengusahakan serta 

mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan berdasarkan 

kebijakan institusi. Dalam melaksanakan tugasnya, LPPM 

menyelenggarakan fungsi: 

1. Melaksanakan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, 

serta pelaporan. 

2. Melaksanakan aktivitas penelitian ilmiah murni maupun terapan dalam 

bidang-bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan melalui 

kerjasama antar perguruan tinggi dan lembaga lainnya, baik di dalam 

negeri maupun luar negeri. 

3. Melaksanakan publikasi dan diseminasi hasil-hasil penelitian. 

4. Melaksanakan penelitian untuk pendidikan dan pengembangan 

institusi. 

5. Meningkatkan relevansi program penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

6. Menyelenggarakan pendampingan dan bantuan yang relevan kepada 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. 

7. Menyelenggarakan tata kelola dan tata usaha Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat, pengamalan ilmu pengetahuan, 

teknologi. 



   58 

LPPM terdiri atas Ketua dan Sekretaris. Ketua LPPM mempunyai tugas 

memimpin dan mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat berdasarkan kebijakan institusi, Sekretaris mempunyai tugas 

melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi di lingkungan LPPM 

sesuai kebijakan Ketua LPPM.  

B. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 

LPM mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, 

memantau, menilai dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan 

akademik. Dalam melaksanakan tugasnya, LPM menyelenggarakan 

fungsi: 

1. Pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, 

serta pelaporan; 

2. Pelaksanaan pengembangan mutu akademik; 

3. Pelaksanaan audit, pemantauan dan penilaian mutu akademik; 

4. Pelaksanaan administrasi lembaga. 

LPM terdiri atas Ketua dan Sekretaris. Ketua LPM mempunyai tugas 

memimpin dan mengelola kegiatan pengendalian mutu akademik sesuai 

kebijakan institusi. Sedangkan, Sekretaris mempunyai tugas memberikan 

dukungan administrasi, keuangan, ketenagaan, dan pelaporan sesuai 

dengan kebijakan Ketua LPM.  

 

7.2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan unsur penunjang dalam 

penyelenggaraan pendidikan di lingkungan perguruan tinggi. Unit Pelaksana 

Teknis terdiri dari: 

A. Perpustakaan 

Perpustakaan mempunyai tugas: melaksanakan pelayanan, pembinaan, 

dan pengembangan kepustakaan, mengadakan kerjasama antar 

perpustakaan, mengendalikan, mengevaluasi, dan menyusun laporan 

kepustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu fasilitas akademik 

yang menyediakan sumber-sumber informasi dalam mendukung proses 

belajar mengajar. Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala 
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Perpustakaan yang diangkat oleh Ketua, berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Wakil Ketua Bidang Akademik dan 

Kemahasiswaan. 

B. Pusat Data dan Informasi 

Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) mempunyai tugas: mengelola dan 

mengembangkan sistem informasi manajemen; pengembangan; 

pemeliharaan jaringan dan aplikasi; pengelolaan basis data; 

pengembangan teknologi; dan kerjasama jaringan. PUSDATIN dipimpin 

oleh Kepala yang diangkat oleh Ketua, berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Wakil Ketua Bidang Akademik. 

 

7.3. Laboratorium 

Laboratorium merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di 

lingkungan Program Studi. Semua Program Studi di Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi YPUP Makassar harus menggunakan fasilitas laboratorium yang 

sesuai dengan disiplin ilmu yang dikembangkan. Oleh karena itu laboratorium 

dapat digunakan oleh semua Program Studi. Laboratorium dipimpin oleh 

Kepala Laboratorium sesuai dengan bidangnya yang dibawah dan bertanggung 

jawab  pada masing-masing Ketua Program Studi (Manajemen dan Akuntansi). 
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BAB VIII 

PENUTUP 

 

 

Pedoman Akademik Tahun Akademik 2021/2022 disusun sebagai 

panduan dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Sekolah Tinggi 

Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, baik bagi mahasiswa, dosen, maupun tenaga 

kependidikan. Ketentuan yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur 

dan ditentukan kemudian sesuai dengan peraturan yang berlaku. 


