




  2. Institut adalah ITN Malang sebagai Badan Hukum Milik P2PUTN Malang. 
3. Fakultas adalah penyelenggara Kegiatan Akademik ITN Malang dalam dan/atau disiplin 

ilmu tertentu. 
4. Pimpinan Institut adalah Rektor dan para Wakil Rektor ITN Malang. 
5. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni adalah Pejabat yang mengelola 

manajemen pembinaan, kegiatan dan pelayanan kemahasiswaan dan alumni. 
6. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan Fakultas yang berada di ITN Malang. 
7. Pimpinan Program Pascasarjana (PPs) adalah Direktur PPs yang berada di ITN Malang. 
8. Pimpinan Program adalah Ketua Jurusan/ Program Studi yang berada di ITN Malang 
9. Mahasiswa ITN Malang adalah mahasiswa yang terdaftar secara administrasi akademik di 

ITN Malang pada jenjang Diploma, Sarjana dan Pascasarjana. 
10. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) ITN Malang merupakan wahana kegiatan mahasiswa di 

tingkat Institut untuk menyalurkan, mengembangkan minat, bakat dan kegemaran  
mahasiswa dalam satu bidang kegiatan tertentu serta pelayanan keagamaan. 

11. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) merupakan sarana kegiatan mahasiswa di tingkat 
Jurusan/ Program Studi (Program Diploma, Program Sarjana, dan Pogram Pascasarjana) 
untuk menyalurkan dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan bidang penalaran dan 
keilmuan sesuai program studi masing-masing. 

12. Organisasi dan Tata Laksana Kemahasiswaan ITN Malang adalah pedoman pelaksanaan 
kegiatan mahasiswa di bidang pembinaan, pendampingan, dan pelayanan kegiatan 
organisasi kemahasiswaan di ITN Malang. 

13. Sistem Kredit Prestasi (SKP) adalah sistem penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan untuk 
menyatakan pengakuan prestasi pengembangan soft skills kemahasiswaan dengan beban 
kegiatan mahasiswa dinyatakan dalam satuan kredit prestasi (skp). 

14. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen yang memuat informasi 
tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. 

15. Audit Organisasi Kemahasiswaan adalah evaluasi terhadap perencanaan dan pengelolaan 
organisasi yang dilaksanakan oleh Pimpinan Institut. 

16. Kegiatan Kurikuler adalah serangkaian kegiatan yang terstruktur untuk mencapai tujuan 
Program Studi.  

17. Kegiatan Kokurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara terprogram 
atas bimbingan dosen sebagai bagian kurikulum dan dapat diberi bobot setara satu atau dua 
satuan kredit semester. 

18. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa sebagai 
penunjang kurikulum dan dapat diberi bobot setara satu atau dua satuan kredit semester. 

19. Organisasi Intra Perguruan Tinggi adalah organisasi kemahasiswaan dalam lingkup satu 
Perguruan Tinggi. 
 

BAB II 
AZAS DAN TUJUAN 

 
Pasal 2 

Organisasi Kemahasiswaan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

 

 

 



  Pasal 3 

Organisasi dan Tata Laksana Kemahasiswaan ITN Malang bertujuan: 

(1) Berkembangnya potensi dan karakter mahasiswa melalui kegiatan kokurikuler dan 
ekstrakurikuler dalam rangka mencapai visi misi Institut. 

(2) Terwujudnya hubungan yang sinergis, harmonis, dinamis, berkeadilan, dan beretika antara 
Pimpinan Institut dengan mahasiswa. 

(3) Terlaksananya kegiatan kemahasiswaan yang transparan, akuntabel dan bertanggungjawab. 
(4) Terciptanya kesamaan wawasan, persepsi, dan tindakan dalam pembinaan, pendampingan 

dan pelayanan di bidang kemahasiswaan, baik di tingkat Institut, Fakultas, maupun di 
tingkat Program Pascasarjana dan Program Studi. 

(5) Sebagai pedoman penyelenggaraan manajemen kemahasiswaan di bidang Kegiatan 
Penalaran dan Keilmuan, Pengembangan Soft-Skills, Kesejahteraan Mahasiswa, 
Pengembangan Minat, Bakat, Kegemaran Mahasiswa dan Kepedulian pada Masyarakat dan 
bidang-bidang pelayanan kemahasiswaan lainnya. 

(6) Sebagai dasar strategi pembinaan, pendampingan, dan pelayanan dalam upaya mewujudkan 
Tata Kelola yang baik di bidang kemahasiswaan. 
 
 

BAB III 
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP  

Pasal 4 

Organisasi Kemahasiswaan merupakan kelengkapan non_struktural pada organisasi Perguruan 
Tinggi. 
 

Pasal 5 

Organisasi dan Tata Laksana Kemahasiswaan ITN Malang berfungsi untuk: 

(1) Mewadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan, bakat, minat dan 
potensi pada tingkat institut, nasional, maupun internasional; 

(2) Mengembangkan pembinaan karakter dan mental spiritual mahasiswa; 
(3) Mengembangkan penalaran, kreativitas, inovasi, daya kritis, keberanian dan kepemimpinan, 

serta rasa kebangsaan;  
(4) Mengembangkan soft skills, kepekaan dan tanggung jawab sosial mahasiswa melalui 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat;  
(5) Menumbuhkan jiwa dan potensi kewirausahaan mahasiswa. 

 
Pasal 6 

Ruang lingkup kegiatan Organisasi Kemahasiswaan meliputi kegiatan kokurikuler dan 
ekstrakurikuler; 
 

BAB IV 
ORGANISASI KEMAHASISWAAN INTRA INSTITUT  

Pasal 7  
(1) Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan menjadi kewenangan Pimpinan Institut  sesuai 

dengan peraturan Institut; 



  (2) Organisasi Kemahasiswaan dapat dibentuk di tingkat Institut, dan di tingkat Jurusan/ 
Program Studi; 

(3) Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Institut berbentuk Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 
(4) Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Jurusan/ Program Studi adalah Himpunan 

Mahasiswa Jurusan (HMJ); 
(5) Kepengurusan inti organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 

(4) terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan dapat ditambah sesuai 
kebutuhan; 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan kepengurusan organisasi 
kemahasiswaan ditetapkan oleh Pimpinan Institut. 
 

Pasal 8  
(1) Setiap Organisasi Kemahasiswaan dinyatakan sah apabila pembentukannya ditetapkan oleh 

Pimpinan Institut; di tingkat Institut, dan Pimpinan Program di tingkat Jurusan/ Program 
Studi. 

(2) Untuk mendapatkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki: 
a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; 
b. Program Kerja/ Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) minimal untuk 1 (satu) 

tahun; 
c. Susunan Kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan. 
d. Kelengkapan lainnya yang ditentukan oleh Pimpinan Institut.  
e. Kegiatan yang tidak tercantum dalam RKAT tidak akan mendapat izin kegiatan dan 

pendanaan kecuali ada hal-hal yang mendesak/ khusus dan dianggap penting oleh 
Pimpinan Institut. 

 
BAB V 

PERIODE KEPENGURUSAN  
Pasal 9  

(1) Periode kepengurusan setiap Organisasi Kemahasiswaan selama 1 (satu) tahun, dimulai 1 
(satu) September (Semester Ganjil) dan berakhir pada 31 Agustus (Semester Genap) tahun 
berjalan; 

(2) Kepengurusan yang baru harus sudah terbentuk paling lambat 31 Agustus; 
(3) Ketua Organisasi Kemahasiswaan hanya dapat dipilih untuk 1 (satu) periode kepengurusan. 

 
BAB VI 

PEMBINAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
Pasal 10  

(1) Pimpinan Institut melakukan pembinaan terhadap Organisasi Kemahasiswaan dan 
menunjuk pembina atau pendamping dari dosen, tenaga kependidikan, atau pejabat 
struktural; 
 
 



  (2) Pimpinan Institut dapat bekerja sama dengan organisasi, institusi atau perorangan; 
(3) Pimpinan Institut berwenang melakukan Audit Organisasi Kemahasiswaan untuk menjaga 

kualitas Organisasi Kemahasiswaan; 
(4) Pimpinan Institut dapat mengangkat tenaga profesional yang berasal dari luar perguruan 

tinggi sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan kemampuan manajemen 
dan kegiatan organisasi kemahasiswaan. 

 

Pasal 11  
Organisasi Kemahasiswaan dilarang: 

1. melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. berafiliasi dengan partai politik dan organisasi ekstra kampus; 
3. melakukan kegiatan politik praktis; 
4. membuka perwakilan atau nama lain atas nama organisasi yang tidak diakui secara sah 

oleh Pimpinan Institut; 
5. menjadi perwakilan atau nama lain atas nama organisasi ekstra kampus dan mengadakan 

kegiatan di dalam kampus; 
6. menggunakan atribut meliputi logo, simbol, jaket, bendera perguruan tinggi pada kegiatan 

yang tidak sesuai dengan visi, misi Institut;  
7. melakukan kegiatan perjudian, sebagai pengguna maupun pengedar minuman keras 

(miras), penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba); dan  
8. melakukan kegiatan yang mengarah pada tindakan-tindakan radikalisme, terorisme, 

kekerasan fisik, psikis, verbal dan perbuatan SARA. 
 

BAB VII 
KEGIATAN KEMAHASISWAAN  

Pasal 12  
Setiap kegiatan Kemahasiswaan di Institut harus mendapat persetujuan dan 
dipertangungjawabkan kepada Pimpinan Institut 

Pasal 13  
(1) Semua kegiatan kemahasiswaan baik di dalam maupun di luar lingkungan Institut  harus 

melalui organisasi yang telah ditetapkan institut dan mendapat izin dari Pimpinan Institut, 
melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni; 

(2) Kegiatan Kemahasiswaan yang melibatkan Perguruan Tinggi lain harus mendapat 
persetujuan secara tertulis dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni; 

(3) Kegiatan Kemahasiswaan atas undangan pihak lain harus mendapat persetujuan secara 
tertulis dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni; 

(4) Semua kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas/PPs yang dilaksanakan di dalam 
lingkungan Fakultas/PPs harus mendapat izin dari Pimpinan Fakultas/PPs atau pejabat 
dengan nama lain yang bertanggung jawab mengelola urusan kemahasiswaan masing-
masing Fakultas/PPs; 



  (5) Setiap permohonan izin kegiatan, surat permohonan dana dan proposal kegiatan dari 
organisasi mahasiswa tingkat Jurusan/Program Studi harus ditandatangani oleh sekretaris 
panitia, ketua panitia, ketua organisasi mahasiswa tingkat Jurusan/ Program Studi, 
Pimpinan Program dan Pimpinan Fakultas/PPs atau pejabat dengan nama lain yang 
bertanggung jawab mengelola urusan kemahasiswaan; 

(6) Setiap permohonan izin kegiatan, surat permohonan dana dan proposal kegiatan dari 
organisasi kemahasiswaan tingkat Institut harus ditandatangani oleh sekretaris panitia, 
ketua panitia, ketua organisasi kemahasiswaan tingkat Institut, Pembina organisasi yang 
bersangkutan dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. 
 

Pasal 14  
(1) Organisasi kemahasiswaan berhak mendapatkan alasan yang jelas terhadap penolakan 

izin kegiatan; 
(2) Pemberian atau penolakan izin kegiatan akan dikeluarkan paling lambat 10 (sepuluh) hari 

kerja sejak diajukannya permohonan surat izin kegiatan; 
(3) Proposal yang memerlukan perbaikan harus diperbaiki dalam jangka waktu selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari kerja dan izin kegiatan akan diberikan kemudian dalam waktu 
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah perbaikan. 

BAB VIII 
PEMBIAYAAN  

Pasal 15  
(1) Pembiayaan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan intra Institut dibebankan pada 

anggaran Institut sesuai dengan kemampuan dan alokasi yang tersedia dan/atau sumber 
lain yang tidak mengikat atas persetujuan Pimpinan Institut; 

(2) Penggalangan dana dari sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memperhatikan etika, dan transparansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

(3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipertanggungjawabkan 
secara akuntabel kepada Pimpinan Institut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

(4) Penyandang dana dan/atau sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang 
berasal dari partai politik, perusahaan rokok, minuman keras, dan produk-produk lain 
yang tidak sesuai bagi dunia pendidikan. 

 
Pasal 16  

(1) Laporan keuangan dan kegiatan harus disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu 
setelah kegiatan berlangsung;  

(2) Laporan kegiatan kemahasiswaan dan keuangan di tingkat Institut disampaikan kepada 
Wakil Rektor Bidang Kewahasiswaan dan Alumni; 

(3) Laporan kegiatan kemahasiswaan dan keuangan di tingkat Jurusan/ Program Studi 
disampaikan kepada Pimpinan Fakultas/PPs atau pejabat dengan nama lain yang 
bertanggungjawab mengelola urusan kemahasiswaan. 

(4) Keterlambatan pemberian laporan keuangan dan kegiatan dapat memengaruhi 
pemberian izin kegiatan dan dana pada kegiatan berikutnya pada organisasi 
kemahasiswaan bersangkutan; 







 
2  BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 

1. Kode Etik Mahasiswa Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang dan selanjutnya disingkat 
dengan Kode Etik adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi Mahasiswa 
Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang dalam berinteraksi dengan civitas akademika dalam 
lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan 
masyarakat pada umumnya. 

2. Institut adalah Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang, disingkat ITN-Malang, sebagai 
Badan Hukum Milik P2PUTN Malang yang menyelenggarakan pedidikan akademik dan/ atau 
pendidikan vokasi dalam kelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni. 

3. Fakultas adalah semua fakultas yang ada di lingkungan ITN-Malang, sebagai unsur pelaksana 
akademik, pendidikan profesional, pendidikan vokasi, dalam seperangkat cabang ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan kesenian tertentu. 

4. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program strudi dalam satu rumpun disiplin 
ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. 

5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki 
kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan/atau 
pendidikan vokasi. 

6. Pimpinan Institut adalah Rektor dan para Wakil Rektor ITN Malang. 
7. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan Fakultas yang berada di ITN Malang. 
8. Pimpinan Program Pascasarjana (PPs) adalah Direktur PPs yang berada di ITN Malang. 
9. Pimpinan Program adalah Ketua Jurusan/Program Studi yang berada di ITN Malang 

10. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat dipakai sebagai panduan, tatanan dan 
pengendalian yang sesuai dan diterima. 

11. Dosen adalah tenaga pendidik pada Institut yang khusus diangkat dengan tugas utama 
mengajar. 

12. Pegawai adalah tenaga penunjang akademik dan non akademik pada ITN Malang 
13. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program akademik, 

profesi dan vokasi Institut.   
14. Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian tengah 

semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, dan ujian skripsi atau ujian tesis. 
15. Civitas Akademika adalah satuan yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi 

di Institut. 
16. Perkuliahan adalah proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajar 

mengajar di Perguruan Tinggi serta evaluasi atas proses-proses itu berserta produk dan unsur 
yang terlibat. 

17. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah seperangkat kegiatan aktivitas di luar kurikulum guna 
meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang akademik dan profesionalitas yang dilandasi 
dengan akhlak yang mulia. 

18. Etika Mahasiswa adalah nilai-nilai, azas-azas akhlak yang harus dipraktekkan dalam 
kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang berdasarkan 
norma-norma yang hidup dalam masyarakat. 

 
 
 
 
 
 



 
3  BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 
(1)  Kode Etik disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi seluruh mahasiswa ITN 

Malang untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan ITN Malang 
dan di tengah masyarakat pada umumnya. 

(2) Tujuan yang ingin dicapai melalui peyusunan dan pelaksanaan Kode Etik  adalah sebagai 
komitmen bersama mahasiswa ITN Malang untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan ITN 
Malang; terbentuknya mahasiswa yang bertaqwa, berilmu dan berbudi luhur; menciptakan proses 
pendidikan yang tertib, teratur dalam iklim akademik yang kondusif; serta membentuk 
mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma hukum dan norma-norma lainnya 
yang hidup di tengah masyarakat. 

 
BAB III 

MANFAAT 
 

Pasal 3 
Manfaat dari Kode Etik adalah:  
(a)  terciptanya iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan 

ITN Malang;  
(b)  meningkatkan kepuasan mahasiswa, Dosen dan tenaga pendukung lainnya serta stakeholder ITN 

Malang termasuk keluarga dari mahasiswa ITN Malang; dan 
(c)  tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi serta akhlak yang 

mulia. 
 

BAB IV 
STANDAR PERILAKU 

  
Pasal 4 

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik 
yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi: 
(a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut; 
(b) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni; 
(c) Menjunjung tinggi kebudayaan nacional; 
(d) Menjaga kewibawaan dan nama baik Institut; 
(e) Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Institut serta menjaga kebersihan, ketertiban 

dan keamanan kampus; 
(f) Menjaga integritas pribadi sebagai warga Institut; 
(g) Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Fakultas dan Institut; 
(h) Berpenampilan sopan dan rapi (tidak memakai sandal, kaos oblong, dan pakaian ketat dan 

terbuka); 
(i) Berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga pergaulan dengan 

lawan jenis sesuai dengan norma agama; 
(j) Tidak merokok di sembarang ruangan kecuali pada tempat yang telah disediakan; 
(k) Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial; 
(l) Taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat; 
(m) Menghargai pendapat orang lain; 
(n) Bertanggungjawab dalam perbuatannya; dan 
(o) Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau 

norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat; 



 
4  Pasal 5 

Standar perilaku dalam ruang kuliah dan/atau laboratorium  adalah:  
(a) Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan atau laboratorium; 
(b) Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari azas-azas kepatutan; 
(c) Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu 

perkuliahan, misalnya menggunakan hand phone atau alat elekronik lainnya pada saat 
perkuliahan berlangsung, posisi duduk yang mengganggu mahasiswa lain, dan kegiatan lain 
yang mengganggu ketenangan mahasiswa lain; 

(d) Tidak merokok di ruangan kuliah, laboratorium atau ruang lain yang tidak pantas atau dilarang 
untuk melakukan tindakan tersebut; 

(e) Santun dalam mengeluarkan pendapat atau membantah pendapat; 
(f) Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan orang lain; 
(g) Jujur, tidak menandatangani presensi (daftar hadir) mahasiswa lain yang diketahuinya tidak 

hadir dalam perkuliahan; 
(h) Menjaga inventaris ruang kuliah atau laboratorium; 
(i) Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di laboratorium tanpa 

bimbingan dosen atau petugas laboratorium; dan 
(j) Tidak mengotori ruangan dan inventaris Institut seperti membuang sampah sembarangan, 

mencoret meja, kursi dan dinding ruangan. 
 

Pasal 6 
Etika mahasiswa dalam pengerjaan tugas, laporan penelitian skripsi, tesis, disertasi adalah sebagai 
berikut: 
(a) Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu; 
(b) Jujur dalam arti tidak melakukan plagiat atau mempergunakan tugas/laporan mahasiswa lain; 
(c) Berupaya mempengaruhi dosen agar yang bersangkutan tidak menyerahkan tugas/laporan 

dengan janji imbalan baik dalam bentuk dan nama apapun; 
(d) Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan skripsi/tesis/disertasi, misalnya mematuhi ketentuan dan 

tata cara penulisan, mengikuti bimbingan, tidak menjiplak karya orang lain (plagiat); dan 
(e) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau 

pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan, 
skripsi/tesis/disertasi. 

 
Pasal 7 

Etika dalam mengikuti ujian adalah sebagai berikut: 
(a) Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Institut/ Fakultas; 
(b) Jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali 

untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian; 
(c) Tidak menggangu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian; 
(d) Tidak mencoret inventaris Institut seperti meja, kursi, dinding dengan itikad yang tidak baik 

untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian; 
(e) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau 

pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian; dan 
(f) Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk 

tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian. 
 

Pasal 8 
Dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen, berlaku etika sebagai berikut: 
(a) Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas 

perasaan suka atau tidak suka; 
(b) Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun 



 
5  di luar lingkungan Institut; 

(c) Menjaga nama baik dosen dan keluarganya; 
(d) Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang 

dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang 
diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan Institut; 

(e) Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak sepahaman pendapat 
tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional; 

(f) Jujur terhadap dosen dalam segala aspek; 
(g) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau 

pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen; 
(h) Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk 

tujuan mempengaruhi penilaian dosen; 
(i) Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain 

terhadap dosen; 
(j) Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri 

sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan; 
(k) Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap 

pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup; 
(l) Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang 

diberikan oleh dosen; 
(m) Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk  tersebut tidak 

bertentangan  dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat; dan 
(n) Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen. 

 
Pasal 9 

Etika dalam hubungan antara sesama mahasiswa: 
(a) Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak 

didasari atas perasaan suka atau tidak suka; 
(b) Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam 

lingkungan maupun di luar lingkungan Institut; 
(c) Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan; 
(d) Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak 

bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat; 
(e) Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa; 
(f) Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain. 
(g) Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam 

lingkungan maupun di luar lingkungan Institut; 
(h) Saling menasehati untuk tujuan kebaikan; 
(i) Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu 

secara ekonomi; 
(j) Bersama-sama menjaga nama baik Institut dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang 

merusak citra baik Institut; 
(k) Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain; 
(l) Tidak menggangu ketenangan  mahasiswa  lain yang  sedang  mengikuti  proses  pembelajaran; 

dan 
(m) Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang 

bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat. 
 

 

Pasal 10 
Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan tenaga administrasi: 



 
6  (a) Menghormati semua tenaga administrasi tanpa membedakan suku, agama, ras, status  sosial dan 

tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka; 
(b) Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga administrasi dalam interaksi  baik di 

dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Institut; 
(c) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga 

administrasi untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang 
bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Institut; 

(d) Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain 
terhadap tenaga administrasi; dan 

(e) Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga administrasi untuk melakukan tindakan tidak terpuji 
yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat. 

 
Pasal 11 

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan masyarakat: 
(a) Melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik Institut di tengah masyarakat; 
(b) Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki; 
(c) Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik 

norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan; 
(d) Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji; dan 
(e) Memberikan contoh prilaku yang baik di tengah masyarakat. 

 
Pasal 12 

Etika dalam bidang keolahragaan: 
(a) Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas dalam setiap kegiatan keolahragaan; 
(b) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan keolahragaan; 
(c) Mengindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu 

ketertiban; 
(d) Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji 
(e) Menjaga nama baik dan citra Institut serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat 

merusak nama baik dan citra baik Institut; 
(f) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam kegiatan keolahragaan 

seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan tindakan melawan hukum lainnya; 
(g) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak 

pengambil Peraturan dalam setiap kegiatan keolahragaan; 
(h) Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang 

lain; dan 
(i) Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan. 

 
Pasal 13 

Etika dalam kegiatan seni: 
(a) Menghargai ilmu pegetahuan, teknologi, sastra dan seni; 
(b) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional; 
(c) Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni; 
(d) Tidak melakukan plagiat (menjiplak secara melawan hukum) hasil karya seni orang lan; 
(e) Mengindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu 

ketertiban; 
(f) Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang 

terpuji dan tidak bertentangan dengan norma agama; 
(g) Menjaga nama baik dan citra Instituts erta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat 

merusak nama baik dan citra baik Institut; 
(h) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup 



 
7  di tengah masyarakat; 

(i) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak 
pengambil Peraturan dalam setiap kegiatan kesenian; 

(j) Bertanggugjawab terhadap karya seni yang dihasilkan; 
(k) Menghormati hasil karya orang lain;dan 
(l) Tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat diri dan orang lain. 
  

Pasal 14 
Etika dalam Kegiatan Keagamaan: 
(a) Menghormati agama orang lain; 
(b) Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain; 
(c) Mengindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu 

ketertiban; 
(d) Berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai-nilai ajaran agama yang 

dianut; 
(e) Menjaga nama baik dan citra Institut serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat 

merusak nama baik dan citra baik Institut dalam kegiatan-kegiatan keagamaan; 
(f) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup 

di tengah masyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan; 
(g) Tidak melakukan tindakan yang memaksakan agama yang dianut kepada orang lain; 
(h) Tidak mengganggu atau menghalang-halangi kesempatan beribadah bagi orang lain sesuai ajaran 

agama yang dianut; 
(i) Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan agama yang dianut;dan 
(j) Mematuhi aturan-aturan Institut dalam kegiatan keagamaan. 
 

Pasal 15 
Etika dalam kegiatan minat dan penalaran: 
(a) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni; 
(b) Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran; 
(c) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional; 
(d) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan; 
(e) Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji; 
(f) Menjaga nama baik dan citra Institut serta menghindarkan diri dari perbuatan yang  dapat 

merusak nama baik dan citra baik Institut; 
(g) Mengindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu 

ketertiban; 
(h) Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain; 
(i) Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran;dan 
(j) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup 

di tengah masyarakat. 
 

Pasal 16 
Etika dalam kegiatan pengembangan keorganisasian: 
(a) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni; 
(b) Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran; 
(c) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional; 
(d) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan; 
(e) Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak; 
(f) Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana; 
(g) Bertanggungjawab terhadap semua Peraturan dan tindakan; 
(h) Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-



 
8  cara yang baik; 

(i) Menjaga nama baik dan citra Institut serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat 
merusak nama baik dan citra baik Institut; 

(j) Mengindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu 
ketertiban;  dan 

(k) Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan Institut dan norma-norma lainnya hidup di tengah 
masyarakat. 

 
Pasal 17 

Etika dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran: 
(a) Tertib, dalam arti tidak dilakukan dengan tindakan-tindakan anarkis; 
(b) Menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat 

seseorang; 
(c) Tidak merusak barang-barang kepentingan pembelajaran atau kepentingan umum lainnya yang 

terdapat di lingkungan Institut maupun di luar lingkungan Institut; 
(d) Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama untuk penyampaian pendapat 

di luar lingkungan Institut; 
(e) Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang 

berpendidikan; 
(f) Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran; 
(g) Menjaga nama baik dan citra Institut; 
(h) Menghindari kepentingan lain diluar kepentingan kebenaran; 
(i) Tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama melakukan  penyampaian 

pendapat; 
(j) Tidak menimbulkan gangguan secara signifikan terhadap proses pembelajaran;dan 
(k) Berani bertanggungjawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan. 

 
BAB V 

PENEGAKAN KODE ETIK 
 

Pasal 18 
(a) Kode etik harus disosialisasikan kepada segenap mahasiswa baru ITN Malang pada setiap tahun 

ajaran; 
(b) Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan Program Pembinaan Mahasiswa Baru, Program 

Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru, melalui Website ITN-Malang, dan 
melalui media lainnya yang dianggap efektif; dan 

(c) Kewajiban sosialisasi Kode Etik ada pada setiap Pimpinan Program, Pimpinan Fakultas, 
Pimpinan PPs dan Pimpinan Institut. 

 
Pasal 19 

(a) Setiap anggota civitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran 
Kode Etik; 

(b) Pimpinan Institut, Pimpinan Fakultas/PPs dan Pimpinan Program berkewajiban melindungi 
identitas pelapor pada ayat (1);   

(c) Setiap anggota civitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode 
Etik oleh siapa pun di lingkungan Institut. 

(d) Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa diskriminasi dalam proses pemeriksaan pelanggaran 
Pedoman Etika Mahasiswa; 

(e) Pemeriksaan terhadap pelanggaran Pedoman Etika Mahasiswa berdasarkan laporan mahasiswa, 
dosen, pegawai atau pihak lainnya hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan bukti-bukti 
yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Pedoman Etika Mahasiswa; 



 
9  (f) Sangsi hanya dapat dijatuhkan pada mahasiswa apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup 

tentang terjadinya pelanggaran Pedoman Etika Mahasiswa. 
 

 
Pasal 20 

(a) Pimpinan Program, Pimpinan Fakultas, Pimpinan PPs,  Pimpinan Institut dapat melanjutkan 
pemeriksaan setelah menerima bukti-bukti pemulaan yang cukup mengenai terjadinya 
pelanggaran Pedoman Etika Mahasiswa setelah mendapat pertimbangan Lembaga Kode Etik. 

(b) Setiap mahasiswa diperlakukan sama dalam proses pemeriksaan; 
(c) Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap proses pemeriksaan. 

 
 

BAB VI 
SANKSI 

 
Pasal 1 

(a) Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik akan mendapat sanksi. 
(b) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran Pedoman Etika Mahasiswa adalah: 

(1) Sanksi ringan berupa sanksi moral dalam bentuk permohonan maaf, sanksi material berupa 
ganti rugi atas barang yang dirusak dan atau hilang, teguran/peringatan secara lisan dan/ atau 
tertulis, surat peringatan tertulis yang tembusannya disampaikan kepada orang tua dan/ atau 
dosen Pembimbing Akademik; 

(2) Sanksi sedang berupa pelarangan untuk mengikuti dan mendapatkan pelayanan akademik 
dan/ atau kegiatan kemahasiswaan, pembatalan satu atau beberapa matakuliah, skorsing 1 
(satu) semester atau lebih; 

(3) Sanksi berat berupa diberhentikan secara tidak dengan hormat. 
(c) Kewenangan pemberian sanksi kepada mahasiswa sebagaimana pasal 20 ayat (b) adalah : 

(1) Sanksi ringan dilakukan oleh Pimpinan Program; 
(2) Sanksi sedang dilakukan oleh Pimpinan Fakultas dan Pimpinan PPs; 
(3) Sanksi berat dilakukan oleh Pimpinan Institut. 

(d) Pimpinan Program, Pimpinan Fakultas/PPs dan Pimpinan Institut dapat melanjutkan 
pemeriksaan setelah menerima bukti-bukti pemulaan yang cukup mengenai terjadinya 
pelanggaran Pedoman Etika Mahasiswa; 

(e) Setiap mahasiswa diperlakukan sama dalam proses pemeriksaan; 
(f) Setiap pelanggar Kode Etik diberi hak untuk pembelaan diri, paling lambat satu minggu setelah 

pemberitahuan pelanggaran disampaikan kepada yang bersangkutan. 
(g) Pelanggar Kode Etik mendapat pemberitahuan tertulis dari pimpinan  masing-masing sesuai 

Pasal 20 ayat (c). 
   

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN 

 
Pasal 22 

Kode Etik ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normatif mahasiswa, tetapi 
untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan Kode Etik 
pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi yang dinilai relevan dengan 
visi, misi dan tujuan ITN Malang. 
 

Pasal 23 
Sangat diharapkan Kode Etik dapat menunjang terbentuk iklim akademik yang kondusif yang berbasis 
pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa ITN Malang. 
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2  KATA PENGANTAR  
 
  Puji Syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa atas perkenanNya maka Buku Pedoman Pelaksanaan Sistem Kredit Prestasi (SKP) ini dapat diterbitkan. Pengembagan sistem ini adalah dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang melalui kegiatan kemahasiswaan.         Pada pelaksanaan pendidikan di ITN Malang, kegiatan kemahasiswaan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan di ITN Malang bukan hanya bermaksud menghasilkan tenaga ahli, profesional, atau tenaga terampil, namun yang lebih penting adalah mencetak kader-kader pemimpin bangsa sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sehubungan dengan hal tersebut maka lulusan ITN Malang diharapkan memiliki keunggulan kompetensi profesional yang bersifat hard skills dan kompetensi soft skills. Kedua kompetensi tersebut ibarat dua sisi dari satu mata uang. Keunggulan di bidang hard 

skills yang disertai kecemerlangan soft skills akan meningkatkan nilai keunggulan lulusan ITN Malang.          Kegiatan kemahasiswaan merupakan salah satu media yang tepat untuk melatih penerapan soft skills, sehingga dipandang perlu adanya suatu sistem pengembangannya. Sejak tahun 2017 telah dilakukan serangkaian curah gagasan, diskusi dan pertemuan untuk mewujudkan adanya sistem yang kemudian disepakati disebut Sistem Kredit Prestasi (SKP), sebagai bagian dari pengembangan kegiatan kemahasiswaan. Sistem ini merupakan mekanisme untuk memberikan penghargaan terhadap pencapaian mahasiswa dalam upaya mengembangkan kompetensi soft skills-nya. Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan ucapan terima kasih kepada Rektor dan Wakil Rektor III ITN Malang yang telah memberikan konsep SKP ini, serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membaca, mencermati, memberikan koreksi dan masukan serta melakukan simulasi pelaksanaannya yang sangat bermanfaat sehingga pedoman ini dapat diterbitkan. Pedoman ini masih jauh dari sempurna, untuk itu bersamaan dengan pelaksanaannya diharapkan mulai dilakukan koleksi permasalahan dan usulan perbaikannya agar ke depan pelaksanaan SKP menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Semoga SKP dan Buku Pedoman SKP ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh semua pihak yang terlibat untuk mencapai maksud sebagaimana diharapkan. Amin.    Malang, Agustus 2018  
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4  BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 Pasal 1 Dalam peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan: 1. Institut adalah Institut Teknologi Nasional Malang sebagai Badan Hukum Milik P2PUTN. 2. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Nasional Malang. 3. Fakultas adalah unsur pelaksanan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi di Institut yang mengkoordinasikan dan melaksanakan kegitatan akademik dalam satu atau beberapa disiplin ilmu, teknologi dan seni. 4. Dekan adalah pemimpin fakultas. 5. Sistem Kredit Prestasi, untuk selanjutnya disebut SKP adalah sistem penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan untuk menyatakan pengakuan prestasi pengembangan soft 
skills kemahasiswaan dengan beban kegiatan mahasiswa dinyatakan dalam satuan kredit prestasi (skp). 6. Satuan Kredit Prestasi, untuk selanjutnya disebut skp adalah nilai kredit sebagai penghargaan kepada mahasiswa setelah mengikuti kegiatan kemahasiswaan. 7. Organisasi kemahasiswaan di lingkungan Institut Teknologi Nasional Malang untuk selanjutnya disebut ORMAWA adalah organisasi mahasiswa yang dibentuk dari, oleh  dan untuk mahasiswa pada tingkat Institut, Fakultas dan Jurusan/Prodi di dalam kampus Institut Teknologi Nasional Malang yang merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan perguruan tinggi. 8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan di Institut. 9. Kegiatan Kemahasiswaan adalah segala aktivitas baik ekstra kurikuler maupun non kurikuler yang memperoleh izin dari Rektor atau pejabat yang diberi wewenang oleh Rektor, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma agama dan norma kesusilaan. 10. Kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan mahasiswa diluar keilmun program studi untuk mengembangkan diri dalam bidang organisasi dan kepemimpinan, minat, bakat dan kegemaran serta penalaran yang dilaksanakan di dalam kampus. 11. Kegiatan non kurikuler adalah kegiatan mahasiswa di luar keilmuan program studi untuk mengembangkan diri dalam bidang organisasi dan kepemimpinan, minat, bakat dan kegemaran serta penalaran yang dilakukan diluar kampus.    

BAB II 
PENETAPAN DAN RUANG LINGKUP SISTEM KREDIT PRESTASI 

 Pasal 2  Sistem Kredit Prestasi (SKP) sebagai bentuk pengakuan prestasi pengembangan soft skills kemahasiswaan dengan beban kegiatan mahasiswa dinyatakan dalam nilai satuan kredit prestasi (skp).  Pasal 3 (1) Nilai SKP merupakan akumulasi nilai kegiatan ekstra kurikuler dan kegiatan non kurikuler.  



5  (2) Nilai SKP pada akhir masa studi dicantumkan dalam bentuk Transkrip Kegiatan Mahasiswa (TKM). (3) Nilai pada Transkrip Kegiatan Mahasiswa (TKM) adalah prasyarat untuk mengikuti Wisuda.  (4) Transkrip Kegiatan Mahasiswa (TKM) bersama dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dipakai sebagai dasar penilaian penentuan Wisudawan terbaik.  Pasal 4 (1) Ruang lingkup kegiatan Sistem Kredit Prestasi terdiri dari kegiatan wajib Institut dan kegiatan wajib bidang Kemahasiswaan.  (2) Kegiatan wajib Institut terdiri dari: a. Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB); dan b. Pembekalan Wisuda. (3) Kegiatan wajib bidang Kemahasiswaan terdiri dari: a. Kegiatan penalaran dan keilmuan;  b. Kegiatan organisasi dan kepemimpinan;  c. Kegiatan minat, bakat dan kegemaran;  d. Kegiatan kepedulian sosial; dan  e. Kegiatan-kegiatan lain yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Sistem Kredit Prestasi.  (4) Sistem Penilaian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Sistem Kredit Prestasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.   
BAB III 

PELAKSANAAN SISTEM KREDIT PRESTASI 
 Pasal 5 (1) Pelaksanaan SKP melekat pada tugas pokok dan fungsi organisasi Institut sebagaimana ketentuan Statuta ITN Malang Nomor 151205/P2PUTN/2015, tertanggal 1 Desember 2015. (2) Penanggung jawab kebijakan pada tingkat Institut adalah Rektor atau pejabat yang ditunjuk oleh Rektor dalam hal ini Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. (3) Penanggung jawab strategi pelaksanaan di tingkat Institut adalah Kepala Biro Administrasi  Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK).  (4) Penanggung jawab implementasi kegiatan di tingkat Institut adalah Kepala Bagian Kemahasiswaan. (5) Penanggung jawab kebijakan pada tingkat Fakultas adalah Dekan. (6) Penanggung jawab implementasi kegiatan pada tingkat Fakultas adalah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni (Wakil Dekan III).  Pasal 6 (1) Dekan menugaskan Wakil Dekan III untuk menangani pelaksanaan Sistem Kredit Prestasi. (2) Pelaksanaan administrasi SKP dilaksanakan oleh setiap Ka. Program Studi (Prodi) di masing-masing Fakultas.  (3) Implementasi SKP harus melibatkan kerja sama antara Ka. BAAK, Wakil Dekan III tiap Fakultas, Pengurus Ormawa tingkat Institut dan Prodi, serta Ka. Prodi.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
        Perkembangan masyarakat dan dunia kerja pada era global menuntut sumber daya manusia yang makin kompetitif. Oleh karena itu Institut Teknologi Nasional Malang (ITN Malang) sesuai dengan visi dan misinya memandang perlu untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, baik dalam bidang hard skills maupun soft skills. Dalam proses pembelajaran, ITN Malang mendorong mahasiswanya seoptimal mungkin untuk menggali pengalaman dari kegiatan kemahasiswaan agar memiliki nilai lebih. Untuk itu, ITN Malang perlu menghargai setiap kegiatan ektra kurikuler dan non kurikuler dalam bentuk pemberian satuan kredit prestasi, seperti halnya pemberian satuan kredit semester pada kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler.         Pemberlakuan Sistem Kredit Prestasi (SKP) bertujuan: (a) Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan; (b) Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, kerja sama dan komunikasi mahasiswa; (c) Memberikan pengakuan dan atau penghargaan terhadap aktivitas pembelajaran dan prestasi mahasiswa di luar kegiatan kurikuler; (d) Mengetahui semua aktivitas yang pernah diikuti dan semua prestasi yang pernah diperoleh setiap mahasiswa selama menempuh pendidikan di ITN; (e) Menyediakan dokumen yang disertai bukti-bukti otentik tentang segala aktivitas dan semua prestasi tersebut yang penting bagi pemangku kepentingan ketika memasuki dunia kerja. Dalam rangka pemberlakuan SKP tersebut diperlukan pedoman pelaksanaan SKP yang mengatur kegiatan mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan soft skills melalui kegiatan ekstra kurikuler dan non kurikuler, agar: (a) Memberi panduan dalam melakukan kegiatan ekstra kurikuler dan non kurikuler; (b) Memberi panduan dalam penilaian kegiatan ekstra kurikuler dan non kurikuler dari mahasiswa; (c) Menetapkan besaran satuan kredit prestasi (skp) bagi setiap mahasiswa.                       



9   BAB II 
SISTEM PENYELENGGARAAN KEGIATAN MAHASISWA 

 
 

2.1 VISI PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN  Terciptanya sistem pembinaan Mahasiswa ITN Malang yang kondusif untuk membentuk karakter mahasiswa yang: bertaqwa, cerdas, kritis, santun, bermoral, demokratis, bertanggungjawab, dan memiliki daya saing. 
 

2.2 MISI PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN  1. Meningkatkan kualitas keimanan, ketaqwaan, dan moral mahasiswa. 2. Mengembangkan kapabilitas intelektual mahasiswa. 3. Mengembangkan mahasiswa untuk berfikir kritis, santun, bermoral, yang berlandaskan pada kaidah hukum dan norma akademik. 4. Menanamkan rasa nasionalisme yang konstruktif sebagai warga negara Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Menumbuh-kembangkan kreatifitas dan semangat kewirausahaan untuk meningkatkan daya saing bangsa. 6. Mengembangkan idealisme dan suasana demokratis dalam kehidupan mahasiswa. 7. Meningkatkan kualitas kepemimpinan mahasiswa. 8. Meningkatkan kualitas lembaga kemahasiswaan dengan berorientasi profesionalisme. 
 

2.3 TUJUAN PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN  1. Mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan visi dan misi pendidikan tinggi.  2. Mengembangkan penalaran dan keilmuan, penelusuran bakat, minat, dan kemampuan, kesejahteraan, kepedulian sosial, dan kegiatan penunjang, berdasarkan pada kaidah akademis, moral, dan etika ilmu pengetahuan serta kepentingan masyarakat. 3. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas program dan sarana penunjang.  
 

2.4 KEBIJAKAN POLA PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN  Pendidikan tinggi bertujuan untuk: (1) Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian; dan (2) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Paradigma baru dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah menekankan pada kemampuan mengembangkan daya saing bangsa serta kemampuan menerapkan otonomi dengan transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Pada era globalisasi lembaga pendidikan tinggi harus mampu menjadi pencipta iptek, perencana strategis dengan pendekatan daya saing komparatif dan kompetitif Mahasiswa sebagai generasi muda memiliki potensi untuk senantiasa mengembangkan pemikiran dan sikap kritis, dinamis dan idealis. Sebagai aset nasional perlu diberi peluang seluas-luasnya untuk mengaktualisasikan diri agar dapat berkembang menjadi manusia yang cerdas, berwawasan luas, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, beriman, dan bertaqwa, serta memiliki tanggung jawab keilmuan, yang tinggi dalam pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu mahasiswa diharapkan tidak hanya menekuni dalam bidang ilmunya saja (hard skill) akan 



10  tetapi juga beraktivitas untuk mengembangkan kemampuan soft skills  dan cinta almamater. Orientasi aktivitas kemahasiswaan ITN Malang, yaitu: (1) Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan; (2) Tercapainya prestasi program kemahasiswaan di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional; (3) Terbangunnya organisasi kemahasiswaan yang mantap, kondusif untuk pengembangan jiwa kepemimpinan; serta (4) Terjaminnya kesejahteraan mahasiswa secara menyeluruh dan berkeadilan. Serangkaian kegiatan terstruktur yang diselenggarakan Bidang Kemahasiswaan ITN Malang bertujuan membantu memberi wawasan cinta almamater serta kemampuan soft skills  kepada mahasiswa sehingga lulusan ITN Malang menjadi lulusan berwawasan, dapat bekerja dalam tim, penuh inisiatif, kreatif, inovatif, mandiri, bekerja secara cermat, semangat, penuh tanggung jawab, bermoral, gigih dan penuh percaya diri.        Sebagai upaya untuk memberikan apresiasi bagi mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan kemahasiswaan akan diberikan transkrip berisi nilai kredit prestasi. Nilai kredit prestasi dinyatakan dalam satuan kredit prestasi (skp). 
 

2.5 FASILITAS KEGIATAN KEMAHASISWAAN Untuk melaksanakan SKP, tersedia prasarana dan sarana yang terletak di kampus 1 dan 2 ITN Malang, yaitu:  a. Ruang kuliah;  b. Ruang Laboratorium/praktikum;  c. Perpustakaan;  d. Gedung Aula;  e. Lapangan olahraga;  f. Area Panjat tebing;  g. Asrama mahasiswa;  h. Koperasi mahasiswa; i. Klinik Kesehatan; j. Tempat ibadah; k. Pusat Karir. 
 

2.6 PROGRAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN DAN SISTEM KREDIT PRESTASI 1. Program Kegiatan Kemahasiswaan  Program kegiatan kemahasiswaan ITN Malang disusun mengikuti kalender akademik yang telah ditetapkan. Kegiatan Kemahasiswaan ITN Malang adalah segala aktivitas ekstra kurikuler dan non kurikuler yang memperoleh ijin dari Rektor ITN Malang atau pejabat yang diberi wewenang oleh Rektor ITN Malang,  serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma agama dan norma kesusilaan. Kegiatan ekstra kurikuler dan non kurikuler dimaksud meliputi kegiatan dalam bidang kegiatan organisasi dan kepemimpinan; bidang kegiatan minat, bakat dan kegemaran; bidang kegiatan penalaran dan keilmuan, bidang kegiatan kepedulian sosial serta bidang kegiatan lain. Berdasarkan pedoman pendidikan ITN Malang Tahun 2014-2019, Organisasi kemahasiswaan di ITN Malang merupakan wahana pengembangan diri mahasiswa yang diharapkan dapat menampung kebutuhan, menyalurkan minat dan kegemaran, meningkatkan kesejahteraan dan sekaligus menjadi wadah kegiatan peningkatan penalaran dan keilmuan serta arah profesi mahasiswa. Berdasarkan SK Rektor No. ITN.08.117/I.REK/2018 tertanggal 11 Agustus 2018 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kemahasiswaan, di ITN Malang terdapat 2 (dua) organisasi kemahasiswaan 



11  di ITN Malang, yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). HMJ adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat jurusan/Prodi, kegiatan HMJ berada di bawah tanggungjawab Ketua Jurusan/Prodi, Wakil Dekan III bertugas mengkoordinir dan memberikan arahan agar kegiatan kemahasiswaan di masing-masing Jurusan/Prodi dapat berlangsung serasi, dan tertib. UKM adalah organisasi mahasiswa yang merupakan wadah untuk menampung, membina, mengembangkan dan menyalurkan bakat dan minat, kegemaran mahasiswa, serta kerohanian. Berbagai jenis UKM yang sesuai yang dapat diikuti oleh setiap mahasiswa. Pembinaan UKM dilakukan oleh seorang dosen pembina, dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.  2. Sistem Kegiatan Kemahasiswaan Sistem kegiatan kemahasiswaan dilaksanakan dengan Sistem Kredit Prestasi. Materi kegiatan yang dapat diikuti mahasiswa diberikan meliputi: Bidang kegiatan organisasi dan kepemimpinan; Bidang kegiatan minat, bakat dan kegemaran; Bidang kegiatan penalaran dan keilmuan, Bidang kegiatan kepedulian sosial serta Bidang kegiatan lain. 3. Pengertian Sistem Kredit Prestasi Sistem Kredit Prestasi (SKP) adalah sistem untuk menyatakan pengakuan prestasi pengembangan soft skills kemahasiswaan dengan beban kegiatan mahasiswa dinyatakan dalam satuan kredit prestasi (disingkat skp). 4. Pengertian Satuan Kredit Prestasi Satuan Kredit Prestasi adalah nilai kredit yang ditetapkan sebagai penghargaan kepada mahasiswa setelah mengikuti kegiatan kemahasiswaan. 5. Tujuan Sistem Kredit Prestasi Tujuan penerapan Sistem Kredit Prestasi di ITN Malang untuk:  a. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan;  b. Meningkatkan kemampuan soft skills mahasiswa;  c. Memberikan pengakuan dan atau penghargaan terhadap aktivitas pembelajaran dan prestasi mahasiswa di luar kegiatan kurikuler;  d. Mengetahui semua aktivitas yang pernah diikuti dan semua prestasi yang pernah diperoleh setiap mahasiswa selama menempuh pendidikan di ITN Malang  e. Menyediakan dokumen yang disertai bukti-bukti otentik tentang segala aktivitas dan semua prestasi tersebut yang penting bagi penerima lulusan ketika memasuki dunia kerja. 6. Karakteristik Sistem Kredit Prestasi a. Setiap kegiatan kemahasiswaan memiliki satuan kredit prestasi (skp) yang berlainan tergantung pada bobot kegiatan SKP yang diikuti. b. Besaran satuan kredit prestasi (skp) untuk masing-masing kegiatan kemahasiswaan ditentukan atas besarnya usaha untuk mengikuti aktivitas dan prestasi yang diperoleh dalam bidang-bidang kegiatan kemahasiswaan. 7. Kedudukan dan Distribusi Nilai Kegiatan Satuan Kredit Prestasi a. Kedudukan  Nilai skp merupakan akumulasi nilai kegiatan ekstra kurikuler dan kegiatan non kurikuler yang dinyatakan dalam bentuk Transkrip Kegiatan Mahasiswa (TKM) pada akhir masa studi. Nilai pada TKM merupakan prasyarat untuk mengikuti wisuda serta bersama-sama dengan (Indeks Prestasi Kumulatif, Transkrip Akademik) dipakai sebagai dasar penilaian wisudawan terbaik; b. Distribusi Nilai Kegiatan Satuan Kredit Prestasi Distribusi nilai skp terdiri atas nilai kegiatan wajib Institut, dan skp dalam kegiatan lainnya yaitu bidang organisasi dan kepemimpinan; penalaran dan keilmuan; 



12  minat, bakat dan kegemaran; bidang kepedulian sosial, serta bidang kegiatan lainnya.  8. Beban Satuan Kredit Prestasi a. Mahasiswa ITN Malang sejak semester pertama program S1 harus memperoleh nilai minimum 10 skp, sedangkan mahasiswa program DIII harus memperoleh nilai minimum 7,5 skp; b. Mahasiswa pindahan atau alih jenjang (dari luar ITN Malang) yang telah memiliki satuan kredit semester (sks) ≤ 80 wajib memperoleh 10 skp, sedangkan mahasiswa yang telah memiliki > 80 sks wajib memperoleh 5 skp.                                         



13  BAB III 
KEGIATAN SISTEM KREDIT PRESTASI 

 
 

3.1 PELAKSANAAN SISTEM KREDIT PRESTASI 1. Pelaksanaan SKP sesuai kalender akademik ITN Malang, setiap tahun kegiatan akademik dibagi menjadi 2 (dua) semester: a. Semester Gasal (I, III, V, VII)  
� Bulan September - Februari. 
� Student Week (Februari).  b. Semester Genap (II, IV, VI, VIII)  
� Bulan Maret - Agustus.  
� Student Week (Agustus). 2. Pelaksanaan SKP didasarkan pada Pedoman yang dibuat oleh Bidang Kemahasiswaan.   

3.2 EVALUASI HASIL KEGIATAN SISTEM KREDIT PRESTASI Sistem Penilaian  a. Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan Penilaian untuk Bidang Organisasi dan Kepemimpinan terdiri dari penilaian keaktifan dalam kepengurusan Ormawa. b. Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan Penilaian untuk Bidang Penalaran dan Keilmuan terdiri dari: 
� Penilaian dalam memperoleh Prestasi Lomba Karya Tulis Ilmiah 
� Penilaian dalam memperoleh Prestasi Kegiatan Kreativitas dan Inovasi Mahasiswa; 
� Penilaian dalam kegiatan Forum Komunikasi Ilmiah (Seminar, Workshop dan lain-lain). c. Kegiatan Bidang Minat, Bakat dan Kegemaran Penilaian untuk Bidang Minat dan Bakat terdiri dari:   
� Penilaian dalam kegiatan aktif dalam kepengurusan/keanggotaan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ);  
� Penilaian dalam Memperoleh Prestasi Kegiatan Minat dan Bakat. d. Kegiatan Bidang Kepedulian Sosial Penilaian untuk Bidang Kepedulian Sosial terdiri dari:   
� Penilaian keaktifan dalam kepedulian sosial 
� Penilaian partisipasi dan aktivitas lain di bidang sosial e. Kegiatan Bidang Lainnya Penilaian untuk bidang kegiatan yang tidak termasuk kegiatan tersebut di atas.  

3.3 PREDIKAT 1. Kriteria predikat pada TKM mahasiswa S1 sebagai berikut: a. SANGAT BAIK, apabila mahasiswa mengumpulkan lebih dari 25 skp;  b. BAIK, apabila mahasiswa mengumpulkan nilai 20,1 skp sampai dengan 25 skp;  c. CUKUP, apabila mahasiswa dapat mengumpulkan nilai 10 skp sampai dengan 20 skp. 2. Kriteria predikat pada TKM mahasiswa D-III sebagai berikut: a. SANGAT BAIK, apabila mahasiswa dapat mengumpulkan lebih dari 20 skp; b. BAIK, apabila mahasiswa dapat mengumpulkan nilai 10,1 skp sampai dengan 20 skp; 



14  c. CUKUP, apabila mahasiswa dapat mengumpulkan nilai 7,5 skp sampai dengan 10 skp.  
3.4 PENILAIAN DAN VALIDASI Penilaian dan validasi dilakukan pada saat mahasiswa yang bersangkutan mengajukan bukti keikutsertaan dalam kegiatan ekstra kurikuler dan non kurikuler pada setiap akhir semester dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan. Nilai Kegiatan Kemahasiswaan dinyatakan valid apabila bukti keikutsertaan ditandatangani oleh: a. Ketua panitia/institusi penyelenggara kegiatan kemahasiswaan;  b. Dosen Pembina UKM untuk kegiatan kemahasiswaan yang terkait dengan UKM;  c. Ketua Jurusan/Prodi untuk kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan pada tingkat Jurusan/Prodi;  d. Dekan untuk kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan pada tingkat fakultas; e. Rektor untuk kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan pada tingkat institut. 

 
3.5 BUKTI-BUKTI KEGIATAN KEMAHASISWAAN Penilaian skp dilakukan berdasarkan bukti-bukti:  a. Sertifikat/Piagam/Piala/Medali/Vandel/Bentuk penghargaan lain;  b. Surat Keputusan/Surat Tugas/Surat Ijin;  c. Daftar hadir (untuk kegiatan reguler);  d. Karya nyata dan atau dokumentasinya. 

 
3.6 KEHADIRAN MAHASISWA DALAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN RUTIN 

TERJADWAL a. Mahasiswa harus mengisi daftar hadir sesuai dengan jadwal pada setiap kegiatan ekstra kurikuler yang diikuti; b. Kehadiran mahasiswa paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen). 
 

3.7 KEGIATAN BERIKUT BOBOT SERTA DASAR PENILAIAN SATUAN KREDIT 
PRESTASI ADALAH SEBAGAI BERIKUT 

 Tabel 1. Kegiatan Wajib Institut 
No. Kegiatan Partisipasi dan/Prestasi yang 

diperoleh Bobot skp 
Dasar 

Penilaian 
 1 PKKMB Peserta  2 Sert/SK 2 Pembekalan Wisuda Peserta 4 Sert/Dokumen 

 Tabel 2. Kegiatan Bidang Organisasi Dan Kepemimpinan 
No. Kegiatan Tingkat Jabatan Bobot skp Dasar 

Penilaian 1  Pengurus  Organisasi  Internasional  Ketua  10 Sert/SK/SP Wakil Ketua  8 Sert/SK/SP Sekretaris  8 Sert/SK/SP Pengurus Inti Lain 7 Sert/SK/SP Anggota Penggurus 6 Sert/SK/SP Nasional  Ketua  7,5 Sert/SK/SP Wakil Ketua  6,5 Sert/SK/SP Sekretaris  6,5 Sert/SK/SP Pengurus Inti Lain 5 Sert/SK/SP 



15  Anggota Penggurus 4 Sert/SK/SP UKM Ketua  4,5 Sert/SK/SP Wakil Ketua  4 Sert/SK/SP Sekretaris  4 Sert/SK/SP Pengurus Inti Lain 2,5 Sert/SK/SP Anggota Penggurus 2 Sert/SK/SP Jurusan/Prodi Ketua  4,5 Sert/SK/SP Wakil Ketua  4 Sert/SK/SP Sekretaris  4 Sert/SK/SP Pengurus Inti Lain 2,5 Sert/SK/SP Anggota Penggurus 2 Sert/SK/SP 2 Anggota Aktif Organisasi International  4 Sert/SK/SP Nasional  3 Sert/SK/SP UKM  0,5 Sert/SK/SP Jurusan/Prodi  0,5 Sert/SK/SP Lainnya  0,5 Sert/SK/SP 3 Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan LKMM Lanjut  4 Sert/SK/SP Menengah  3 Sert/SK/SP Dasar  2 Sert/SK/SP 4 Pelatihan Kepemimpinan lainnya Lanjut  2 Sert/SK/SP 5 Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan International  4 Sert/SK/SP Nasional  3 Sert/SK/SP Institut  2 Sert/SK/SP Fakultas  1,5 Sert/SK/SP Jurusan/Prodi  1 Sert/SK/SP 
 Tabel 3. Kegiatan Bidang Penalaran Dan Keilmuan 
No. Kegiatan Tingkat Jabatan Bobot skp Dasar 

Penilaian 1  Memperoleh Prestasi dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah/  Lingkungan Hidup/ Kreativitas/ Inovatif/ Pemikiran  Kritis/ Populer/ 
Enterpreneurship/ 
Business plan Internasional  Juara I 15 Sert Juara II 14 Sert Juara III 13 Sert Finalis 10 Sert Peserta Terpilih 7,5 Sert Nasional  Juara I 10 Sert Juara II 9 Sert Juara III 8 Sert Finalis 7 Sert Peserta Terpilih 6 Sert  Regional Juara I 7,5 Sert Juara II 7 Sert Juara III 6,5 Sert Finalis 5 Sert Peserta Terpilih 4 Sert Institut Juara I 5 Sert Juara II 4,5 Sert Juara III 4 Sert Finalis 3 Sert Peserta Terpilih 2 Sert Fakultas Juara I 3 Sert 



16  Juara II 2,8 Sert Juara III 2,5 Sert Finalis 2 Sert Peserta Terpilih 1,5 Sert Jurusan/Prodi Juara I 1,5 Sert Juara II 1,2 Sert Juara III 1 Sert Finalis 0,8 Sert Peserta Terpilih 0,5 Sert 2 Mengikuti Kegiatan Lomba Ilmiah Internasional  6 Sert/SK/SP Nasional  5 Sert/SK/SP Regional  3 Sert/SK/SP Institut  2 Sert/SK/SP Fakultas  1,5 Sert/SK/SP Jurusan/Prodi  1 Sert/SK/SP 3 Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Internasional  Pembicara 10 Sert/SK/SP Moderator 5 Sert/SK/SP Peserta 3 Sert/SK/SP Nasional  Pembicara 7,5 Sert/SK/SP Moderator 3,5 Sert/SK/SP Peserta 2 Sert/SK/SP Regional  Pembicara 5 Sert/SK/SP Moderator 2,5 Sert/SK/SP Peserta 1,5 Sert/SK/SP Institut  Pembicara 3,5 Sert/SK/SP Moderator 2 Sert/SK/SP Peserta 1,5 Sert/SK/SP Fakultas  Pembicara 2,5 Sert/SK/SP Moderator 2 Sert/SK/SP Peserta 1,5 Sert/SK/SP Jurusan/Prodi  Pembicara 10 Sert/SK/SP Moderator 1,5 Sert/SK/SP Peserta 0,5 Sert/SK/SP 4 Menghasilkan temuan inovasi yang dipatenkan Jurusan/Prodi  Pembicara 15 Sert 5 Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah Internasional  Ketua 15 FC Karya Anggota 7,5 FC Karya Nasional Akreditasi Ketua 10 FC Karya Anggota 5 FC Karya Tidak Terakrditasi  Ketua 5 FC Karya Anggota 2,5 FC Karya 6 Menghasilkan karya populer yang diterbitkan di surat kabar/majalah/media lainnya Internasional  Ketua 5 FC Karya Anggota 2,5 FC Karya Nasional  Ketua 3 FC Karya Anggota 1,5 FC Karya Regional  Ketua 2,5 FC Karya Anggota 1 FC Karya Institut  Ketua 2 FC Karya Anggota 0,5 FC Karya 7 Menghasilkan Karya yang didanai oleh pemerintah/pihak lain  Pembicara 3 SK/SP Moderator 2 SK/SP 



17  8 Mengikuti Kegiatan/ Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran) Jurusan/Prodi  Ketua 1 FC Karya Anggota 0,5 FC Karya 9 Mengikuti kuliah tamu   0,5 Daftar Hadir 10 Terlibat dalam penelitian pihak lain   1 SK/SP 11 Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES) International Juara I 10 Sert/SK/SP Juara II 9 Sert/SK/SP Juara III 8 Sert/SK/SP Finalis 7 Sert/SK/SP Peserta Terpilih 5 Sert/SK/SP Nasional  Juara I 10 Sert/SK/SP Juara II 9 Sert/SK/SP Juara III 8 Sert/SK/SP Finalis 7,5 Sert/SK/SP Peserta Terpilih 6 Sert/SK/SP  Regional Juara I 7,5 Sert/SK/SP Juara II 6,5 Sert/SK/SP Juara III 6 Sert/SK/SP Finalis 5 Sert/SK/SP Peserta Terpilih 4 Sert/SK/SP Institut Juara I 5 Sert/SK/SP Juara II 4,5 Sert/SK/SP Juara III 4 Sert/SK/SP Finalis 3 Sert/SK/SP Peserta Terpilih 2 Sert/SK/SP Fakultas Juara I 3 Sert/SK/SP Juara II 2,8 Sert/SK/SP Juara III 2,5 Sert/SK/SP Finalis 2 Sert/SK/SP Peserta Terpilih 1,5 Sert/SK/SP 
 Tabel 4. Kegiatan Bidang Minat, Bakat dan Kegemaran 
No. Kegiatan Tingkat Jabatan Bobot skp Dasar 

Penilaian 1  Memperoleh Prestasi dalam Kegiatan Minat dan Bakat (Olah raga, Seni dan  Kerohanian) Internasional  Juara I 10 Sert/SK/SP Juara II 9 Sert/SK/SP Juara III 8 Sert/SK/SP Finalis 7 Sert/SK/SP Peserta Terpilih 5 Sert/SK/SP Nasional  Juara I 8 Sert/SK/SP Juara II 7 Sert/SK/SP Juara III 6 Sert/SK/SP Finalis 5 Sert/SK/SP Peserta Terpilih 3 Sert/SK/SP Regional Juara I 8 Sert/SK/SP Juara II 7 Sert/SK/SP Juara III 6 Sert/SK/SP Finalis 5 Sert/SK/SP Peserta Terpilih 3 Sert/SK/SP Institut Juara I 8 Sert/SK/SP 



18  Juara II 7 Sert/SK/SP Juara III 6 Sert/SK/SP Finalis 5 Sert/SK/SP Peserta Terpilih 3 Sert/SK/SP Fakultas Juara I 8 Sert/SK/SP Juara II 7 Sert/SK/SP Juara III 6 Sert/SK/SP Finalis 5 Sert/SK/SP Peserta Terpilih 3 Sert/SK/SP 2 Mengikuti Kegiatan Minat dan Bakat (Olah raga, Seni dan  Kerohanian) Internasional  Delegasi 10 Sert/SK/SP Peserta Undangan 5 Sert/SK/SP Peserta Biasa 3 Sert/SK/SP Nasional  Delegasi 7,5 Sert/SK/SP Peserta Undangan 3,5 Sert/SK/SP Peserta Biasa 2 Sert/SK/SP Regional Delegasi 5 Sert/SK/SP Peserta Undangan 2,5 Sert/SK/SP Peserta Biasa 1,5 Sert/SK/SP Institut Delegasi 3,5 Sert/SK/SP Peserta Undangan 2 Sert/SK/SP Peserta Biasa 1,5 Sert/SK/SP Fakultas Delegasi 1 Sert/SK/SP Peserta Undangan 0,7 Sert/SK/SP Peserta Biasa 0,5 Sert/SK/SP 3 Menjadi Pelatih/ Pembimbing kegiatan Minat dan Bakat Nasional  5 Sert/SK/SP Institut  4 Sert/SK/SP Fakultas  3 Sert/SK/SP Lainnya  2 Sert/SK/SP 4 Melaksanakan Latihan Gabungan   3 Sert/Daftar Hadir 5 Melaksanakan aktifitas rutin berkaitan dengan kegiatan minat dan bakat yang diselenggarakan UKM   2 Sert/Daftar Hadir 6 Menjadi mitra tanding pada kegiatan minat dan bakat   2 Sert 7 Menghasilkan karya seni (konser, pameran seni, puisi, fotografi, teater, dan lain-lain)   5 Hasil Karya/Sert 8 Mengelola kewirausahaan  Mandiri 4 Hasil Karya/Sert Kemitraan 3 Hasil Karya/Sert  



19  Tabel 5. Kegiatan Bidang Kepedulian Sosial  
No. Kegiatan Tingkat Partisipasi dan 

/ Prestasi Bobot skp Dasar 
Penilaian 1  Mengikuti Pelaksanaan Bakti Sosial  Internasional   6 Sert Nasional  5 Sert Regional  4 Sert Institut  3 Sert Fakultas   2 Sert Jurusan/Prodi  1 Daftar Hadir 2 Penanganan Bencana    5 SK/Sert/Dok 3 Bantuan pembimbing rutin (LBB, pengajian, TPA, PAUD)   2 SK/Sert 4 Kegiatan lain individual-sosial   1 SK/Sert/Dok 

 Tabel 6. Kegiatan lainnya 
No. Kegiatan Tingkat Partisipasi dan 

/ Prestasi Bobot skp Dasar 
Penilaian 1 Upacara bendera   1 Daftar Hadir 2 Berpartisipasi dalam kegiatan Alumni   1 Sert/Daftar Hadir 3 Melakukan kunjungan/studi banding   2 Sert/Daftar Hadir 4 Kegiatan ESQ  Fasilitator 3 Sert/Daftar Hadir  Peserta 3 Sert/Daftar Hadir 5 Kegiatan Jatidiri  Fasilitator 3 Sert/Daftar Hadir  Peserta 3 Sert/Daftar Hadir  Keterangan :  SK   : Surat Keputusan Sert   : Sertifikat  SP   : Surat Penugasan  FC Karya : Fotocopy Karya Dok  : Dokumentasi (Foto/Video, dan lainnya)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



20  BAB IV 
STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) 

SISTEM KREDIT PRESTASI 
 
 

4.1 TUJUAN  Prosedur SKP ditujukan untuk menjamin kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan dan administrasi Sistem Kredit Prestasi dapat berjalan dengan baik. 
 

4.2 RUANG LINGKUP Berlaku untuk semua kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Institut Teknologi Nasional Malang. 
 

4.3 DEFINISI 1. Institut adalah Institut Teknologi Nasional Malang sebagai Badan Hukum Milik P2PUTN. 2. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Nasional Malang. 3. Fakultas adalah unsur pelaksanan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi di Institut yang mengkoordinasikan dan melaksanakan kegitatan akademik dalam satu atau beberapa disiplin ilmu, teknologi dan seni. 4. Dekan adalah pemimpin fakultas. 5. Sistem Kredit Prestasi, untuk selanjutnya disebut SKP adalah sistem penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan untuk menyatakan pengakuan prestasi pengembangan soft 
skills kemahasiswaan dengan beban kegiatan mahasiswa dinyatakan dalam Satuan Kredit Prestasi. 6. Satuan Kredit Prestasi, untuk selanjutnya disebut skp adalah nilai kredit sebagai penghargaan kepada mahasiswa setelah mengikuti kegiatan kemahasiswaan. 7. Organisasi kemahasiswaan di lingkungan Institut Teknologi Nasional Malang untuk selanjutnya disebut ORMAWA adalah organisasi mahasiswa yang dibentuk dari, oleh  dan untuk mahasiswa pada tingkat Institut, Fakultas dan Jurusan/Prodi di dalam kampus Institut Teknologi Nasional Malang yang merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan perguruan tinggi. 8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan di Institut. 9. Kegiatan Kemahasiswaan adalah segala aktivitas baik ekstra kurikuler maupun non kurikuler yang memperoleh izin dari Rektor atau pejabat yang diberi wewenang oleh Rektor, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma agama dan norma kesusilaan. 10. Kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan mahasiswa diluar keilmun program studi untuk mengembangkan diri dalam bidang organisasi dan kepemimpinan, minat, bakat dan kegemaran serta penalaran yang dilaksanakan di dalam kampus. 11. Kegiatan non kurikuler adalah kegiatan mahasiswa di luar keilmuan program studi untuk mengembangkan diri dalam bidang organisasi dan kepemimpinan, minat, bakat dan kegemaran serta penalaran yang dilakukan diluar kampus.    

4.4 ACUAN a) Undang-Undang  No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  Nasional. b) Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 



21  c) Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi. d) Peraturan Menteri Ristek dan Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. e) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Perguruan Tinggi  f) Statuta Institut Teknologi Nasional Malang Tahun 2015.  g) Peraturan Rektor ITN Malang Nomor: ITN.08.118/I.REK/2018, tentang Sistem Kredit Prestasi (SKP).  
4.5 PROSEDUR DAN SKEMA 
4.5.1 KETENTUAN UMUM 1. Kepala Bagian Kemahasiswaan pada tingkat Institut dan Sub bagian Kemahasiswaan di Prodi bertanggung jawab untuk peningkatan mutu pelaksanaan SKP di unit kerja masing-masing.  2. Peningkatan mutu pelaksanaan SKP terdiri atas kegiatan sosialisasi, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SKP.  3. Langkah-langkah teknis pelaksanaan SKP dituangkan dalam bentuk instruksi kerja bagi mahasiswa, penasehat akademik dan staf Sub Bagian Kemahasiswaan di Prodi sebagai acuan teknis.  4. Struktur Pedoman Prosedur Sistem Kredit Prestasi (PP SKP):             Keterangan:  PP  : Pedoman Prosedur  SKP  : Sistem Kredit Prestasi  IK  : Instruksi Kerja  KRP  : Kartu Rencana Prestasi  KHP  : Kartu Hasil Prestasi  TKM : Transkrip Kegiatan Mahasiswa  
Pelaksanaan SKP bagi mahasiswa angkatan 2017 dan angkatan selanjutnya 1. Pengisian Kartu Rencana Prestasi (KRP) menggunakan formulir 1. 2. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan oleh mahasiswa.  3. Pengisian Kartu Hasil Prestasi menggunakan formulir 2.  4. Validasi hasil kegiatan kemahasiswaan oleh Penasehat akademik.  5. Penerbitan Transkrip Kegiatan Mahasiswa (TKM) pada akhir masa studi menggunakan formulir 3. 
 
 

PP-SKP 

IK Mahasiswa IK Penasehat Akademik IK Subag. Mahasiswa 

Formulir 01 (KRP) Formulir 02 (KHP) Formulir 03 (TKM) 

TKM 



22  Pelaksanaan SKP bagi mahasiswa angkatan 2016 dan angkatan sebelumnya 1. Pengisian Kartu Hasil Prestasi menggunakan formulir 2.  2. Validasi hasil kegiatan kemahasiswaan oleh Penasehat akademik.  3. Penerbitan Transkrip Kegiatan Mahasiswa (TKM) pada akhir masa studi menggunakan formulir 3.  
4.5.2 Prosedur SKP Mahasiswa ITN Malang Angkatan 2017 dan Angkatan Selanjutnya 1. Mahasiswa mengisi Formulir KRP secara on-line, diunduh, ditandatangani mahasiswa dan Penasehat akademik mahasiswa yang bersangkutan, rangkap 3 (tiga) pada saat perwalian.  2. Mahasiswa menyerahkan masing-masing 1 (satu) lembar KRP untuk Penasehat akademik, Sub Bagian Kemahasiswaan Prodi dan arsip bagi mahasiswa yang bersangkutan, pada masa perwalian semester yang bersangkutan.  3. Mahasiswa mengikuti kegiatan sesuai dengan KRP pada semester yang bersangkutan. Mahasiswa diperkenankan mengikuti kegiatan lain yang belum dicantumkan dalam KRP. 4. Mahasiswa mengikuti dan/atau melaksanakan kegiatan kemahasiswaan pada semester yang bersangkutan.  5. Pada akhir semester, mahasiswa mengambil Formulir 2 di Sub Bagian Kemahasiswaan Prodi.  6. Mahasiswa mengisi secara on-line, diunduh, dan menandatangani KHP pada semester yang bersangkutan.  7. Mahasiswa meminta validasi kesesuaian antara dokumen pendukung (bukti fisik) partisipasinya dalam kegiatan kemahasiswaan dengan KHP kepada Penasehat akademik pada perwalian akhir semester yang bersangkutan:  a. Apabila terdapat ketidaksesuaian, maka mahasiswa wajib memperbaiki isian Formulir KHP. b. Apabila sudah sesuai antara data KHP dengan dokumen pendukungnya, maka Penasehat akademik membubuhkan tandatangan persetujuan pada Formulir KHP.  8. Pada semester selanjutnya mahasiswa melaksanakan prosedur mulai nomor 1.  9. Pada akhir masa studi (menjelang wisuda) mahasiswa mengambil Formulir 3 (Transkrip Kegiatan Mahasiswa (TKM)) di Sub Bagian Kemahasiswaan Prodi.  10. Mahasiswa mengisikan data perolehan skp berdasarkan KHP.  11. Mahasiswa meminta validasi data isian pada Formulir Konsep TKM dengan data KHP kepada Penasehat akademik, dilampiri KHP yang sudah diperoleh:  a. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara data pada Formulir Konsep TKM dengan data pada KHP, maka mahasiswa wajib memperbaiki isian Konsep TKM.  b. Apabila sudah sesuai antara data pada Formulir TKM dengan data pada KHP, maka Penasehat akademik membubuhkan tandatangan persetujuan pada Formulir TKM. 12. Mahasiswa menyerahkan TKM kepada Sub Bagian Kemahasiswaan Prodi untuk dibuatkan TKM yang ditandatangani Wakil Dekan III Fakultas.          



23  4.5.3 Skema SKP Mahasiswa ITN Malang Angkatan 2017 dan Angkatan Selanjutnya 
No Proses Pelaksana Standart Mutu Dokumen 

Terkait Fakultas Prodi Waktu Luaran 1 Start       2 Pengisian KRP online bersamaan dengan KRS online setiap awal semester   15 menit KRP  3 Meminta persetujuan Penasehat Akademik   1 hari   4 Mahasiswa mengikuti kegiatan kemahasiswaan   Ganjil/ Genap  SK/Sert/SP FC Karya/ Dok 5 Mahasiswa mengisi KHP di akhir semester   15 menit KHP  6 Mahasiswa meminta validasi KHP ke Penasehat Akademik   1 hari   7 Mahasiswa mengisi TKM di akhir studi    15 menit   8 Mahasiswa meminta validasi TKM ke Penasehat Akademik   1 hari   9 Sub bagian Kemahasiswaan Prodi mencetak TKM   1 hari   10 Wakil Dekan III mengesahan TKM   1 hari Nilai TKM TKM 11 Selesai       
4.5.4 Prosedur SKP Mahasiswa ITN Malang Angkatan 2016 dan Angkatan Sebelumnya 1. Pada akhir masa studi, mahasiswa mengambil Formulir di Sub Bagian Kemahasiswaan Prodi: a. Formulir 2 Kartu Hasil Prestasi (KHP). b. Formulir 3 Transkrip Kegiatan Mahasiswa (TKM). 2. Mahasiswa mengisi data partisipasi pada kegiatan kemahasiswaan yang telah dilaksanakan pada Formulir KHP dilampiri dokumen pendukung/bukti fisik. 3. Mahasiswa mengisi Formulir TKM berdasarkan data pada Formulir KHP. 4. Mahasiswa meminta validasi data Formulir Konsep TKM dengan data Formulir KHP dan dokumen pendukung/bukti fisik kepada Penasehat akademik: a. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara data pada Formulir TKM dengan data pada Formulir KHP dan/atau dokumen pendukung/bukti fisik, maka mahasiswa wajib memperbaiki isian Formulir KHP dan Formulir TKM. b. Apabila sudah sesuai antara data TKM dengan data KHP dan dokumen pendukung/bukti fisik, maka Penasehat akademik membubuhkan tandatangan persetujuan pada Formulir KHP dan TKM. 5. Mahasiswa menyerahkan isian Formulir KHP dan Formulir TKM kepada Sub Bagian Kemahasiswan Prodi untuk dibuatkan TKM yang ditandatangani Wakil Dekan III Fakultas.        



24  4.5.5 Skema SKP Mahasiswa ITN Malang Angkatan 2018 dan Angkatan Sebelumnya 
 

No Proses Pelaksana Standart Mutu Dokumen 
Terkait Fakultas Prodi Waktu Luaran 1 Start       2 Mahasiswa mengikuti kegiatan kemahasiswaan   Ganjil/ Genap  SK/Sert/SP FC Karya/ Dok 3 Mahasiswa mengisi KHP di akhir semester   15 menit KHP  4 Mahasiswa meminta validasi KHP ke Penasehat Akademik   1 hari   5 Mahasiswa mengisi TKM di akhir studi    15 menit   6 Mahasiswa meminta validasi TKM ke Penasehat Akademik   1 hari   7 Sub bagian Kemahasiswaan Prodi mencetak TKM   1 hari   8 Wakil Dekan III mengesahan TKM   1 hari Nilai TKM TKM 9 Selesai      

 
4.5.6 Prosedur Kerja Sub Bagian Kemahasiswaan Prodi pada Pelaksanaan SKP 1. Menyediakan Formulir:  a. Formulir 1 Kartu Rencana Prestasi (KRP). b. Formulir 2 Kartu Hasil Prestasi (KHP). c. Formulir 3 Transkrip Kegiatan Mahasiswa (TKM).  2. Melayani permintaan mahasiswa: a. Formulir 1 pada masa perwalian.  b. Formulir 2 pada akhir semester (mahasiswa angkatan 2017 dan selanjutnya) dan pada akhir masa studi (mahasiswa angkatan 2016 dan sebelumnya) c. Formulir 3 pada akhir masa studi. 3. Mencetak dan memproses penandatanganan TKM oleh Wakil Dekan III Fakultas, sesuai dengan TKM yang sudah disetujui Penasehat akademik. 4. Mengarsipkan: a. Formulir 1 Kartu Rencana Prestasi (KRP) setelah masa perwalian.  b. Formulir 2 Kartu Hasil Prestasi (KHP) pada akhir semester.  c. Formulir 3 Transkrip Kegiatan Mahasiswa (TKM)  d. Transkrip Kegiatan Mahasiswa (TKM). 5. Menyerahkan TKM kepada mahasiswa dan Salinan TKM kepada Penasehat akademik Mahasiswa yang bersangkutan.  
4.5.7 Prosedur Kerja Penasehat akademik pada Pelaksanaan SKP 1. Memberikan nasihat akademik kepada mahasiswa untuk memilih dan mengikuti kegiatan kemahasiswaan pada masa perwalian. 2. Menandatangani KRP pada masa perwalian.  3. Melakukan validasi KHP pada akhir semester: a. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara data KHP dengan dokumen pendukung/bukti fisik kegiatan, maka Penasehat akademik memberikan arahan untuk validitas isian Formuir KHP dengan pejabat terkait. 



25  b. Apabila sudah sesuai antara data KHP dengan dokumen pendukung/bukti fisik kegiatan, maka Penasehat akademik membubuhkan tanda tangan persetujuan pada Formulir KHP. 4. Melakukan validasi TKM angkatan 2016 dan angkatan sebelumnya: a. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara data TKM dengan KHP dan/atau dokumen pendukung/bukti fisik, maka Penasehat akademik memberikan arahan untuk validitas isian KHP dan TKM dengan pejabat terkait. b.  Apabila sudah sesuai antara data TKM dengan data KHP dan dokumen pendukung/bukti fisik, maka Penasehat akademik membubuhkan tanda tangan persetujuan pada Formulir KHP dan TKM 5. Melakukan validasi TKM angkatan 2017 dan angkatan selanjutnya: a. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara data pada Formulir TKM dengan data pada Formulir KHP, maka Penasehat akademik memberikan arahan untuk validitas isian TKM dengan pejabat terkait.  b. Apabila sudah sesuai antara data pada Formulir TKM dengan data pada Formulir KHP, maka Penasehat akademik membubuhkan tanda tangan persetujuan pada Formulir TKM 6. Mengarsipkan: a. Kartu Rencana Prestasi (KRP).  b. Kartu Hasil Prestasi (KHP).  c. Transkrip Kegiatan Mahasiswa (TKM).  
 

4.6 DISTRIBUSI Didistribusikan kepada semua Prodi dan organisasi mahasiswa di lingkungan Institut Teknologi Nasional Malang.                           



26  RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN  No. Revisi Ke Tgl. Revisi Sebelum Revisi Sesudah Revisi Hal. 1 - - - - - 2      3        Nomer Dokumen : - Revisi :  Tanggal diterbitkan  : 11 Agustus 2018 Halaman :     PENGESAHAN   Nama Jabatan Tanda Tangan Tanggal  Dibuat Oleh      Diperiksa Oleh        Disahkan Oleh                              



27  LAMPIRAN 1: 
Formulir 1 Kartu Rencana Prestasi (KRP) 
 
 

KARTU RENCANA PRESTASI (KRP) 
 

NAMA MAHASISWA : ……………………………………………  PROGRAM STUDI  : ………………............. 
     …………………………………………….. FAKULTAS  : ………………………. 
NIM    : ……………………………………………  SEMESTER  : ……………………… 
 

No. Nama Kegiatan Nilai skp Perkiraan Waktu 
Pelaksanaan Penyelenggara (1) (2) (3) (4) (5) A Wajib Institut     PKKMB     Pembekalan Wisuda     Jumlah skp    B Pilihan     Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan     

     
     
 Jumlah skp    
 Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan 

   

     
     
 Jumlah skp    
 Kegiatan Bidang Minat, Bakat dan Kegemaran 

   

     
     
 Jumlah skp    
 Kegiatan Bidang Kepedulian Sosial    

     
     
 Jumlah skp    
 Kegiatan Bidang Lain    
     
     
 Jumlah skp     
 Jumlah Total skp    

 Menyetujui        Malang,………………… Penasehat Akademik   ………………………………    ……………………………. NIP…………………………     NIM……………………… 
LAMPIRAN 2: 
Formulir 2 Kartu Hasil Prestasi (KHP)  
 



28     KARTU HASIL PRESTASI (KHP) 
 
NAMA MAHASISWA : ……………………………………………  PROGRAM STUDI  : ………………............. 
     …………………………………………….. FAKULTAS  : ………………………. 
NIM    : ……………………………………………  SEMESTER  : ………………………  
No Nama Kegiatan Nilai skp Waktu Pelaksanaan Penyelenggara Ket. (1) (2) (3) (4) (5) (6) A Wajib Institut      PPKMB      Pembekalan Wisuda      Jumlah skp     B Pilihan      Kegiatan Bidang Organisasi Dan Kepemimpinan      

      
      
 Jumlah skp     
 Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan 

    

      
      
 Jumlah skp     
 Kegiatan Bidang Minat, Bakat dan Kegemaran 

    

      
      
 Jumlah skp     
 Kegiatan Bidang Kepedulian Sosial     

      
      
 Jumlah skp     
 Kegiatan Bidang Lain     
      
      
 Jumlah skp      
 Jumlah Total skp     

Catatan:  
• Kolom (6) diisi SK/Sertifikat/Daftar Hadir, dan lain-lain (Nomor Bukti Fisik yang diampirkan)  
• Baris pada tabel dapat ditambah apabila diperlukan. 

 Menyetujui        Malang,………………… Penasehat Akademik   ………………………………     ……………………………. NIP…………………………     NIM……………………… 
LAMPIRAN 3: 
Format Transkrip Kegiatan Mahasiswa (TKM)  
 



29      
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG  
TRANSKIP KEGIATAN MAHASISWA (TKM)   Nama    : Muhammad Nur Falah  NIM   : 1512008 Program Studi  : S1 - Teknik Elektro Fakultas  : Teknologi Industri  

No. Kriteria Kegiatan Nilai skp A Wajib Institut   1. PPKMB  2  2. Pembekalan Wisuda 4 B Pilihan    1. Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan  5  2. Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan  7.5  3. Kegiatan Bidang Minat, Bakat, dan Kegemaran 5  4. Kegiatan Bidang Kepedulian Sosial  2  5. Kegiatan Lainnya  3     Jumlah Perolehan skp 28.5  Predikat Sangat Baik   Catatan :         Malang, 29-08-2017          Wakil  Dekan III Predikat SKP S1:      Sangat Baik :              >25 skp     Baik   :        20,1-25 skp   Cukup   :        10-20 skp  Predikat SKP DIII:       …………………………… Sangat Baik :           >20 skp                 NIP……………………… Baik   :     10,1-20 skp       Cukup  :       7,5-10 skp         




