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Yayasan Administrasi Indonesia (Y.A.I) 
adalah salah satu Lembaga Pendidikan 
Tinggi (LPT) terbaik yang telah lebih dari 
40 tahun mengabdi di dunia pendidikan 
dengan wawasan global Nasional dan 
Internasional yang menawarkan 
pelayanan pendidikan belajar dan 
mengajar, beasiswa dan penelitian 
dalam lingkup program pendidikan 
Diploma (D-3), Sarjana (S-1), Magister 
Sains(S-2) dan Profesi (S-2) Profesi, 
Doktor (S-3)dan Program Internasional 
untuk berbagai bidang ilmu dan 
keahlian. 
Menjadi bagian dari komunitas Y.A.I, 
berarti saudara/i bergabung pada suatu 
Lembaga Pendidikan Tinggi bereputasi 
tinggi dalam ranking sembilan 
Perguruan Tinggi Swasta terbaik dan 
favorit di Indonesia (Tempo, 2006) serta 
Indonesia Best Universities School of 
Management Award 2009 (Mix 
Marketing Xtra Magazine). Y.A.I 
memiliki seluruh Fakultas dan Jurusan 
yang telah terakreditasi oleh Badan 
Akreditasi Nasional RI dan 
penyelenggaraan aktif kerjasama tingkat 
Nasional dan Inter-nasional dengan 
berbagai Institusi Pendidikan dalam dan 
luar negeri, Organisasi/Asosiasi dan 
Instansi Peme-rintahan, seperti: 
Cleveland State Uni-versity, Colorado 
State University dan Eastern Illinois 
University, dalam bidang penelitian dan 
akademik serta Dual Degree Program; 
Eastern Arizona University (USA) dan 
University of Bucharest (Rumania) 
dalam bidang Akademik, dan Penelitian; 
San Beda College (Philippines),  SIAS 
International University (China), 
University of Applied Sciences 
Nordhausen/Fachhochschule 
Nordhausen (Germany) dalam bidang 
akademik dan Pertukaran Mahasiswa; 
Bekerjasama dengan 
Wissenchaftszentrum Berlin fur 
Sozialforchung (WZB) gGmbH dalam 
bidang Pelaksanaan Riset “Risk and 
Uncertainty Attidtudes” ; Bekerjasama 
dengan Emilio Aguinaldo College 
(Philippines) untuk bidang Penelitian 
dan Pengabdian Masyarakat; Bekerja 
sama dengan KBRI di Manila untuk 
bidang kerjasama meliputi pertukaran 
Tenaga Pendidik Asing; Departemen 
Pekerjaan Umum Republik Indonesia 
dalam Penyelenggaraan Pendidikan 
Program Magister Teknik (S-2) bidang 
Rekayasa dan Manajemen Pembiayaan 
Permukiman; Departemen Pendidikan 
Nasio-nal RI, Bappenas, Depdagri dan 
Asian Development Bank (State Audit 
Reform Sector Development Program/ 
STAR-SDP) dalam Penyelenggaraan 
Pendidikan Program Magister (S-2) 
Akuntansi Pemerintahan/Pengawasan 
Keuangan Negara; Departemen Tenaga 
Kerja RI dalam lingkup Akses Bursa 
Kerja Online Y.A.I bagi mahasiswa/ 

alumni Y.A.I.; Ikatan Arsitek Indonesia 
(IAl) dalam ruang lingkup 
Pengembangan SDM, Penelitian, 
Pengembangan Ilmu dan Teknologi 
Terapan, Pengkajian, Studi, 
Inventarisasi Perencanaan, 
Perancangan, Pendataan, dll. 
Bekerjasama dengan Ikatan Akuntan 
Indonesia (IAl) dalam lingkup 
Penyelenggaraan Seminar Bidang 
Akuntansi; Himpunan Psikologi 
Indonesia (HIMPSI) dalam lingkup 
Pengembangan Program Profesi 
Psikolog dan Izin Profesi; HIPMI JAYA 
dalam lingkup membuka kesempatan 
kerja bagi mahasiswa dan alumni untuk 
bekerja di Perusahaan dibawah 
naungan HIPMI; KADIN JAYA dalam 
ruang lingkup kerjasama berupa 
Pembelajaran, Pelatihan dalam rangka 
penerbitan sertifikasi di bidang 
perpajakan, akuntansi dan SDM. 
Y.A.I mendukung Pemerintah dalam 
mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Pembayaran uang kuliah merata (flat) 
dari awal masuk studi sampai selesai, 
artinya Y.A.I memberikan kesempatan 
belajar yang lebih luas bagi masyarakat 
Indonesia. Lebih dari itu, Y.A.I, juga 
memberikan peluang kepada 
mahasiswa yang memenuhi syarat 
untuk memperoleh student loan dari 
Yayasan Dayu sebagai salah satu mitra 
LPT Y.A.I. Disamping itu, Y.A.I juga 
membe-rikan berbagai jenis beasiswa 
dan keringanan seperti halnya diberikan 
kepada calon mahasiswa baru lulus 
Seleksi Test Y.A.I dengan Ranking 
Terbaik yang ditentukan; calon 
mahasiswa baru yang telah mendaftar di 
Y.A.I dan lulus SNMPTN (Seleksi 
Nasional Masuk PTN) namun tetap 
memilih studi di Y.A.I dan mahasiswa 
baru dengan nilai Lulus Terbaik dalam 
Test Seleksi Y.A.I dari setiap Fakultas 
yang diberikan pada saat Pengenalan 
Dasar Ling-kungan Kampus (PDLK). 
Pelayanan institusi yang diberikan Y.A.I, 
juga lebih fleksibel dalam menawarkan 
kepada mahasiswa untuk memilih dan 
menjalani program pendidikan secara 
bertahap (D-3 s/d S-3), dengan waktu 
perkuliahan yang diinginkan diseluruh 
kampus Y.A.I yang mudah dijangkau 
dan sangat strategis di Pusat kota 
Jakarta yaitu Jakarta Pusat dan Jakarta 
Selatan. Dalam mendukung program 
pendidikan kelanjutan, Y.A.I juga mem-
berikan beasiswa bagi para mahasiswa 
lulusan terbaik dari setiap jurusan/ 
fakultas untuk melanjutkan ke jenjang 
pendidikan lebih tinggi di Y.A.I. Sistim 
Belajar yang diterapkan dalam setiap 
lembaga   pada   LPT  Y.A.I. adalah 
sistim terpadu proporsional antara 
teoritis dan praktis  serta didukung 
sistem pembelajaran E-learning teoritis 
praktis yang diiringi dengan 
pengembangan program pendidikan 

berwawasan global oleh tenaga dosen 
akademis lulusan dalam dan luar negeri 
dan praktisi berkualifikasi Internasional 
disamping LPT Y.A.I saat ini dalam 
proses Sertifikasi Internasional ISO 
9001:2008.  
Proses belajar didukung dengan 
berbagai kemudahan seperti akses 
transportasi menuju kampus yang 
strategis, gedung modern yang 
mendukung kenyamanan belajar, 
fasilitas sport, perpustakaan dan 
berbagai jenis laboratorium dan studio 
modern dan lengkap serta auditorium 
yang mutakhir yang seluruhnya tersedia 
disetiap kampus Y.A.I. Sebagai 
pelengkap, berbagai jenis pelatihan dan 
kursus singkat seperti kursus akuntansi, 
komputer, pajak, bahasa asing, public 
speaking, manajerial, audit keuangan, 
customer service, seluruhnya juga 
tersedia di Training and Learning Center 
(TLC Y.A.I) yang diperuntukan bagi 
mahasiswa LPT Y.A.I dan umum. 
Kampus UPI Y.A.I mengedepankan 
penggunaan Information dan 
Communication Technology (ICT) dalam 
setiap proses belajar dan pelayanan 
akademik dan keuangan. Kerjasama 
UPI Y.A.I dibidang ICT dengan Microsoft 
International untuk Microsoft Campus 
Agreement dan juga kerjasama dengan 
TELKOM untuk peningkatan sarana dan 
infrastruktur IT dalam lingkungan 
Kampus UPI Y.A.I. Aplikasi kemajuan 
teknologi informasi terkini diterapkan 
pada jaringan Sistem Kampus Maya 
(SISKAMAYA) sebagai fasilitas 
komunikasi yang telah dikembangkan 
untuk mempermudah mahasiswa dalam 
berinteraksi untuk kepentingan 
akademis dengan pihak lembaga 
pendidikan. 
Selanjutnya sebagai bagian dari 
komunitas akademika LPT Y.A.I., 
melalui Bursa Kerja Online Y.A.I yang 
terselenggara berkat kerjasama dengan 
Departemen Tenaga kerja Republik 
Indonesia, mahasiswa dan alumni akan 
dibantu dalam mencari pekerjaan, 
menciptakan lapangan pekerjaan dan 
meniti karier serta memiliki kesempatan 
magang dan bekerja pada perusahaan 
perusahaan mitra LPT Y.A.I. 
Sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi 
yang sangat responsive terhadap 
perkembangan nasional dan 
internasional, maka dengan memilih 
bergabung dan maju bersama Y.A.I, 
saudara/i akan meraih kepastian profesi 
dan masa depan. 
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Kata Sambutan  
Ketua Yayasan Administrasi Indonesia (Y.A.I) 
 
Selamat datang di Lembaga Pendidikan Tinggi Y.A.I. Saudara/i telah mengambil keputusan penting yang tepat 

dalam hidup Saudara/i untuk terus belajar. 

 

Banyak sekali tantangan yang datang seiring dengan dunia hi-tech yang terus berkembang. Untuk menjamin 

masa depan Saudara/i, Lembaga Pendidikan Tinggi Y.A.I mendedikasikan seluruh usaha dan kemampuan yang 

ada dalam penyediaan program akademik yang sejalan dengan perkembangan zaman. 

 

Dedikasi ini didukung antara lain oleh staf pengajar yang berkualifikasi Nasional dan Internasional, dan 

dukungan Teknologi Informasi yang tinggi. 

 

Harapan saya, Saudara/i dapat mengikuti proses pembelajaran di Lembaga Pendidikan Tinggi Y.A.I dengan 

optimal, sehingga proses ini akan menjadikan Saudara/i manusia yang dapat menghargai disiplin, keberagaman 

dan dapat berkomunikasi dengan lingkungan, serta mampu mentransformasikan pemikiran Saudara/i menjadi 

kenyataan. 

 

Saya ucapkan Selamat atas keputusan Saudara/i menjadikan pendidikan sebagai kunci kritikal dalam kehidupan 

Saudara/i. 

Prof. Dr. Yudi Yulius, MBA 

Ketua Yayasan Administrasi Indonesia 
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Kata Sambutan 
Rektor Universitas Persada Indonesia Y.A.I 
 

Saya beserta seluruh Pimpinan Universitas dengan bangga dan bahagia menyambut kehadiran Saudara/i 
sebagai bagian dari komunitas Universitas Persada Indonesia Y.A.I, yang telah lebih dari 50 tahun berkiprah 
dalam dunia pendidikan serta terus mengembangkan diri menjadi Centre for Excellence dan berkontribusi positif 
bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia umumnya. 

Universitas Persada Indonesia Y.A.I, adalah salah satu Perguruan Tinggi Swasta terbaik dengan wawasan 
global nasional dan internasional yang menawarkan pelayanan pendidikan belajar dan mengajar, beasiswa dan 
penelitian dalam lingkup Program Pendidikan Diploma (D-3), Sarjana (S-1), Magister Sains (S-2) dan Profesi (S-
2 Profesi) dan Doktor (S-3) untuk bidang keahlian Psikologi, Ekonomi, Komunikasi, dan Teknologi. 

Universitas Persada Indonesia Y.A.I memiliki komitmen yang kuat dalam mempertahankan kualitas pendidikan 
yang seiring dengan itu juga menjawab tuntutan pasar dari para lulusan serta menjawab tuntutan kebutuhan 
masyarakat dan tuntutan era globalisasi. Dengan menempuh pendidikan di Universitas Persada Indonesia Y.A.I, 
maka saudara/i terjamin akan memperoleh kesempatan untuk membangun "Life-Long Learning Skill" yang 
mencakup Pembelajaran dengan Pola Pikir Kritis (Critical Thinking), Pengembangan Keterampilan Penggunaan 
Teknologi Informasi Terkini (Technological Skills), Pembentukan Kemampuan Memimpin (Leadership) dan 
berbagai keterampilan lainnya yang mendukung aplikasi keilmuan saudara/i. Seluruh proses pembelajaran dan 
pembentukan pola pikir ini didukung dengan Pengembangan Wawasan Global karena Universitas Persada 
Indonesia Y.A.I memiliki hubungan Internasional yang luas, sehingga membuka kesempatan berbagai Program 
Kegiatan Internasionalisasi yang berlangsung dengan baik dan civitas akademika terlibat secara langsung 
dalam berbagai kegiatan Internasionalisasi tersebut. 

Proses belajar Saudara/i akan didukung dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi menuju 
kampus yang strategis, fasilitas sport, perpustakaan, laboratorium komputer yang tersedia disetiap kampus 
Universitas Persada Indonesia Y.A.I. Kemajuan teknologi informasi terkini diterapkan pada jaringan Sistem 
Kampus Maya (Siskamaya) sebagai fasilitas Informasi dan komunikasi yang telah dikembangkan untuk 
mempermudah mahasiswa memperoleh informasi akademik serta berinteraksi dengan pihak universitas. 

Selanjutnya sebagai bagian dari komunitas Universitas Persada Indonesia Y.A.I, Saudara/i juga akan 
memperoleh perhatian khusus dari Yayasan Administrasi Indonesia (Y.A.I.) sebagai Lembaga yang menaungi 
Universitas Persada Indonesia Y.A.I. yang akan berperan aktif membantu mahasiswa dan alumni dalam mencari 
pekerjaan, menciptakan lapangan pekerjaan dan meniti karier melalui Bursa Kerja Online YA.I. 

Universitas Persada Indonesia Y.A.I adalah Lembaga Perguruan Tinggi yang sangat responsive terhadap 
tuntutan masa depan dan senantiasa mengundang para mahasiswa untuk bergabung dan maju bersama kami. 
 

 

 

Prof. Ir. Sri Astuti Indriyati, MS., Ph.D 
Rektor Universitas Persada Indonesia Y.A.I 
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Kata Sambutan 
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Persada Indonesia Y.A.I 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI Y.A.I 

Dr. Marhalinda, SE, MM 

 
 
Berkat Rahmat Allah SWT, serta kerjasama yang terjalin baik selama ini dari berbagai pihak, terutama dari para 
staff pengajar yang handal dan professional tanpa terasa Fakultas Ekonomi UPI Y.A.I telah memasuki usia lebih 
dari 30 tahun dalam pengabdiannya, turut mencerdaskan Bangsa Indonesia di tengah-tengah kancah 
persaingan global, khususnya dibidang ekonomi. Tentu saja apa yang telah dicapai sejauh ini belum 
memuaskan kami. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini serta ketatnya 
persaingan dalam dunia kerja, berbagai upaya terus akan kami kerahkan untuk menghasilkan lulusan terbaik 
yang memiliki kompetensi dan wawasan luas dibidangnya serta berakhlak mulia.  
 
 
Dengan berkal niat yang luhur, tekad yang kuat dan kepercayaan dari berbagai pihak, serta peringkat akreditasi 
“A” yang telah dimiliki seluruh program studi pada jenjang Strata-2, Strata-1 dan Diploma-3, yaitu Program Studi 
Magister Manajemen, Program Studi Akuntansi S-1, Program Studi Manajemen S-1 dan Program Studi 
Manajemen Perusahaan D-3 dan Peringkat Akreditasi “B” untuk Program Studi Ilmu Manajemen jenjang Strata-
3, maka kami optimis mampu mewujudkan visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI Y.A.I yang telah dicanangkan, 
yaitu “Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI Y.A.I,  yaitu  “Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  unggulan pada 
tingkat internasional pada tahun 2028 dan menghasilkan lulusan yang bermutu dalam bidang ilmu ekonomi dan 
bisnis yang mampu memberikan kontribusi pada pengembangan teori,  kebijakan dan implementasi secara 
komprehensif, professional, berwawasan global dan berorientasi kewirausahaan berbasis digital” 
 
Kami berharap Buku Pedoman ini mampu memotivasi dan memberikan bekal awal yang cukup bagi calon 
mahasiswa Program: Doktor, Magister, Sarjana dan Ahli Madya dalam menempuh studinya di Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis UPI Y.A.I, dan mampu mengantarkan mereka pada kepastian cita-cita dan profesi masa depan yang 
didambakannya dimasa yang akan datang. 
   
Terima kasih untuk kepercayaannya bergabung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI Y.A.I.  
 
Semoga sukses selalu menyertai kita bersama. Amin. 
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LAMBANG UPI Y.A.I 
 
 
Bentuk segi lima beraturan  

melambangkan Pancasila. Di dalam segi lima terdapat: 

 

Buku dan pena  

adalah perlambang sumber ilmu pengetahuan yang tidak 

pernah kering. Ilmu pengetahuan bertujuan untuk 

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. 

 

Daun, padi dan kapas  

adalah perlambang kemakmuran dan kekayaan alam 

Indonesia. 

Tulisan Universitas Persada Indonesia Y.A.I  

yaitu nama dari lembaga-lembaga yang 

menyelenggarakan kegiatan pendidikan, melingkari 

lambang ilmu pengetahuan (buku dan pena) dan 

lambang kemakmuran (padi dan kapas) menunjukkan 

kebulatan tekad dalam melaksanakan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. 

 

Pita dengan Tulisan Yayasan Administrasi Indonesia  

menunjukkan bahwa Universitas Persada Indonesia ini 

dibina oleh Yayasan Administrasi Indonesia. 
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1. SEKAPUR SIRIH 
 

Tumbuh dan berkembang menjadi lebih besar dan 
terbaik, merupakan tujuan Keluarga Besar Yayasan 
Administrasi Indonesia (Y.A.I). Sejarah pengabdian 

Y.A.I yang dimulai tahun 1972 dengan 
menyelenggarakan Kursus Akuntansi dengan murid 
puluhan jumlahnya, kini telah berkembang menjadi tiga 
Lembaga Pendidikan Tinggi Y.A.I (LPT - Y.A.I) dengan 
multi program studi dan multi strata. Ketiga LPT  Y.A.I 

tersebut adalah : 
 

 Akademi Akuntansi Y.A.I (AA - Y.A.I)   

 Sekolah Tinggi Ilmu Psikologi Y.A.I (STIE - Y.A.I) 

 Universitas Persada Indonesia Y.A.I (UPI - Y.A.I) 

 
Jumlah mahasiswa untuk ketiga LPT Y.A.I sampai saat 
ini telah mencapai kurang lebih 20.000 orang. Dimulai   
dengan menyewa fasilitas pendidikan, namun pada saat 
ini  telah mempunyai 4 buah kampus yang  dilengkapi 
dengan peralatan pendidikan modern. Sungguhpun 
demikian, Y.A.I tidak melupakan cikal bakalnya, bahkan 
tetap mengembangkan kursus-kursus Y.A.I, yang setiap 
tahunnya mempunyai murid lebih kurang 1.000 siswa, 
yang tersebar di cabang-cabang kursus di kelima wilayah 
DKI Jakarta.  
 
Program-Program studi di lingkungan LPT Y.A.I ternyata 
mendapat sambutan yang sangat positip dari dunia 
bisnis, industri, pemerintah dan masyarakat. Hal ini 
terbukti dengan tersebarnya alumni LPT - Y.A.I di 
berbagai sektor kegiatan bisnis dan makin meningkatnya 
jumlah mahasiswa baru yang mempercayakan masa 
depannya melalui   pendidikan   formal   di    lingkungan   
LPT - Y.A.I.    
 
Demi kesinambungan jenjang pendidikan, Y.A.I telah 
membuka program pasca sarjana strata 2 dan strata 3 
dengan program-program studi tingkat Magister adalah 
Magister Manajemen, Magister Psikologi, Sains dan 
Profesi, Magister Teknik, Magister Ilmu Komunikasi dan 
Magister Akuntansi. Program Studi tingkat Doktoral 
adalah Doktor Ilmu Manajemen dan Doktor Ilmu 
Psikologi. Program Pasca Sarjana tersebut untuk 
mewadahi keinginan masyarakat  dan alumni demi 
mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi.  
 
Kepercayaan Pemerintah  terhadap  LPT-Y.A.I tercermin   
dengan pemberian status Terakreditasi A dan B kepada 

seluruh program studi di LPT-Y.A.I. Perolehan Akreditasi 
A & B ini adalah pencapaian yang sangat baik dan harus 
dapat senantiasa di pertanggung jawabkan melalui mutu 
pendidikan yang unggul. 
 
Didalam melaksanakan Pendidikannya, LPT YAI memiliki 
pandangan jauh ke depan untuk ikut mencerdaskan 
kehidupan bangsa. LPT YAI mempunyai Visi dan Misi 
sebagai berikut: 
 
VISI LPT Y.A.I 

Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi unggulan yang 
melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mampu 
menghasilkan alumni-alumni yang bermutu tinggi, 
berbudi luhur serta bersikap mental yang profesional,  
berwawasan global, menumbuh kembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta memberikan 
sumbangan ilmu pengetahuan tersebut bagi kepentingan  
kemajuan bangsa dan Negara.  
 

 
MISI LPT Y.A.I 

Menyelenggarakan  program-program   pendidikan  tinggi  
melalui  fakultas-fakultas  dan program-program studi 
yang dimiliki dalam bentuk: 
a. kegiatan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi  

kepada mahasiswa dalam rangka membentuk 
sumberdaya manusia yang berkualitas, berbudi luhur 
dan bersikap profesional serta berwawasan global. 

b. kegiatan pengkajian dan pengembangan ilmu   
pengetahuan dan teknologi melalui penelitian-
penelitian ilmiah. 

c. kegiatan-kegiatan nyata dan langsung yang  dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat,  bangsa dan 
Negara. 

 

2. TUJUAN UMUM PENDIDIKAN   
LPT Y.A.I 

 
Secara umum LPT - Y.A.I bertujuan untuk ikut serta 
dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa melalui 
pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang 
mencakup pendidikan dan pengajaran, penelitian dan 
pengabdian pada masyarakat semaksimal mungkin. 
 
Dasar hukum yang melandasi tujuan tersebut adalah: 

 
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 

2003 yaitu: 
a. Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 
b. Berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban yang 
bermatabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa. 

c.  Bertujuan mengembangkan potensi peserta didik 
agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga negara yang 
demokratis dan bertanggung jawab. 

 
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 

tahun 2010, yaitu : 
1) Pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan 

atau membentuk kemampuan, watak dan 
kepribadian manusia melalui pelaksanaan : 
a. Dharma pendidikan untuk menguasai, 

menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai 
luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan 
olahraga; 

b. Dharma penelitian untuk menemukan, 
mengembangkan, mengadopsi, dan/atau 
mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, dan 
olahraga;dan 

c. Dharma pengabdian kepada masyarakat 
utntuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga 
dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
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2) Pendidikan tinggi bertujuan : 
a. Membentuk insan yang : 

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, dan 
berkepribadian luhur; 

2. Sehat, berilmu dan cakap 
3. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri 

dan berjiwa wirausaha; serta 
4. Toleran, peka sosial dan lingkungan, 

demokratis dan bertanggung jawab. 
b. Menghasilkan produk – produk ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, atau olahraga yang 
memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, 
bangsa, negara, umat manusia dan lingkungan. 

 

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi, menetapkan kualifikasi dan 
kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan 
berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 
(KKNI) dari level Diploma (D-3), Sarjana (S-1), Profesi, 
Magister (S-2) dan Doktor (S-3). 
Lulusan Diploma Tiga (D-3)  

 Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup 
luas, memilih metode yang sesuai dan beragam 
pilihan yang sudah maupun belum baku dengan 
menganalisis data, serta mampu menunjukkan 
kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. 

 Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan 
tertentu secara umum, serta mampu 
memformulasikan penyelesaian masalah 
prosedural. 

 Mampu mengelola kelompok kerja dan 
menyusun laporan tertulis secara komprehensif; 
bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan 
dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian 
hasil kerja kelompok. 

Lulusan Sarjana (S-1) 

 Mampu mengaplikasikanbidang keahliannya 
dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya 
dalam penyelesaian masalah serta mampu 
beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. 

 Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan 
tertentu secara umum dan konsep teoritis 
bagian khusus dalam pengetahuan tersebut 
secara mendalam serta mampu 
memformulasikan penyelesaian masalah 
prosedural. 

 Mampu mengambil keputusan yang tepat 
berdasarkan analisis informasi dan data dan 
mampu memberikan petunjuk dalam memilih 
berbagai alternatif solusi secara mendiri dan 
kelompok; bertanggung jawab pada pekerjaan 
sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas 
pencapaian hasil kerja organisasi. 

Lulusan Profesi 

 Mampu merencanakan dan mengelola 
sumberdaya dibawah tanggung jawabnya dan 
mengevaluasi secara komprehensif kerjanya 
dengan memanfaatkan IPTEKS untuk 
menghasilkan langkah-langkah pengembangan 
strategis organisasi. 

 Mampu memecahkan permasalahan sains, 
teknologi dan atau seni didalam bidang 
keilmuannya melalui pendekatan 
monodisipliner. 

 Mampu melakukan riset dan mengambil 
keputusan strategis dengan akuntabilitas dan 
tanggung jawab penuh atas semua aspek yang 

berada dibawah tanggung jawab bidang 
keahliannya. 

Lulusan Magister (S-2) 

 Mampu mengembangkan pengetahuan, 
teknologi dan atau seni didalam bidang 
keilmuannya atau praktek profesionalnya 
melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif 
dan teruji. 

 Mampu memecahkan permasalahan sains, 
teknologi dan atau seni didalam bidang 
keilmuannya melalui pendekatan inter atau 
multidispliner. 

 Mampu mengelola riset dan pengembangan 
yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan 
serta mampu mendapat pengakuan nasional 
dan internasional. 

Lulusan Doktor (S-3) 

 Mampu mengembangkan pengetahuan, 
teknologi dan atau seni baru didalam bidang 
keilmuannya atau praktek profesionalnya 
melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, 
original dan teruji. 

 Mampu memecahkan permasalahan sains, 
teknologi dan atau seni didalam bidang 
keilmuannya melalui pendekatan inter, multi dan 
transdisipliner. 

 Mampu mengelola, memimpin dan 
mengembangkan riset dan pengembangan 
yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan 
kemaslahatan umat manusia, serta mampu 
mendapat pengakuan nasional dan 
internasional. 

  
Untuk mencapai kualifikasi dan kompetensi sesuai 
tuntutan pada setiap jenjang pendidikan, maka Standard 
Isi Pembelajaran wajib dipenuhi. Standard Isi 
Pembelajaran mencakup tingkat kedalaman dan 
keluasan materi pembelajaran untuk setiap jenjang 
berbeda dengan mengacu pada Capaian Pembelajaran 
Lulusan yang dirumuskan dalam Kerangka Kualifikasi 
Nasional Indonesia (KKNI), sebagai berikut: 
Program D-3 (Diploma Tiga): 
Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan 
keterampilan tertentu secara umum. 
Program S-1 (Sarjana): 
Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan 
keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis 
bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan 
keterapilan tersebut secara mendalam. 
Program Profesi: 
Menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan 
keterampilan tertentu. 
Program S-2 (Magister): 
Menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan 
tertentu. 
Program S-3 (Doktor): 
Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan 
keterampilan tertentu. 
 
VISI DAN MISI UPI Y.A.I 

Visi UPI Y.A.I adalah Menuju Universitas Unggulan yang 
berkualitas dan berdaya saing di tingkat Nasional dan 
diperhitungkan di kancah Internasional pada tahun 2018, 
yang dapat melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi, 
mampu menghasilkan alumni-alumni bermutu dan 
berkompetensi tinggi, berwawasan global, memiliki 
orientasi kewirausahaan (entrepreneurship) dan 
berkemampuan optimal dalam Pemanfaatan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi, sehingga dapat memberikan 
sumbangan nyata bagi kepentingan maupun kemajuan 
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Bangsa dan Negara. 

 
Misi 
Menyelenggarakan Program Pendidikan Tinggi melalui 
fakultas-fakultas  dan program studi yang dimiliki dalam 
bentuk 
 

1. Dalam bidang pendidikan dan pengajaran, 
melakukan kegiatan transfer ilmu pengetahuan 
dan teknologi kepada mahasiswa dalam rangka 
membentuk Sumber Daya Manusia berkualitas, 
profesional dan berwawasan global. 

 
 

 

2. Dalam bidang penelitian, melakukan kegiatan 
pengkajian dan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang 
diimplementasikan melalui pengabdian kepada 
masyarakat. 

 
 
 

3. Dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, 
melakukan kegiatan nyata dan langsung yang 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 
bangsa dan Negara. 

 
 
Adapun Tujuan UPI Y.A.I dalam menjalankan Visi dan 
Misi Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut:  

 
1. Menjadi Institusi yang memiliki kualitas dan daya 

saing tinggi ditingkat Nasional dan 
diperhitungkan di kancah Internasional serta 
mampu meningkatkan produktifitas dan kualitas 
lulusan yang menjawab kebutuhan 
pembangunan dan dunia usaha (link & match); 
 

2. Menghasilkan sumberdaya manusia yang 
berkualitas, bermutu dan berkompetensi tinggi 
dibidangnya, memiliki kemampuan optimal 
pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi, 
berorientasi Wirausaha, sehingga dapat menjadi 
akademisi &/ professional yang tangguh dan 
mampu bersaing di tingkat Internasional guna 
mendorong pengembangan kemandirian dan 
daya saing bangsa; 
 

3. Menghasilkan sumberdaya manusia yang 
mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan 
masyarakat melalui pengembangan konsep 
pemecahan masalah dengan menggunakan 
metode ilmiah serta menghasilkan sumberdaya 
manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, mampu membelajarkan diri, memiliki 
wawasan yang luas, memiliki disiplin dan etos 
kerja yang tinggi dan professional agar 
bermanfaat/berperan serta dalam pembangunan 
Bangsa dan Negara;  
 

4. Menjadi Institusi Pendidikan yang bermutu dan 
berdaya saing tinggi dan memiliki reputasi 
membanggakan dalam skala Nasional dan 
Internasional; 
 

5. Memupuk dan mengembangkan kerjasama 
kemitraan dengan sektor eksternal seperti 
Pemerintah, dunia usaha/industri, Perguruan 
Tinggi, Asosiasi Profesional dan Asosiasi 

Perguruan Tinggi serta Lembaga-lembaga IPTEK 
lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri; 
 

6. Menjadi Insititusi Pendidikan yang maju dengan 
Penyelenggaraan Manajemen Pendidikan Tinggi 
yang didukung Teknologi Informasi dan 
Komunikasi terkini dalam upaya menjawab 
tantangan globalisasi. 

 
 
Visi Fakultas Ekonomi  dan Bisnis UPI Y.A.I 
 

Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI Y.A.I,  yaitu  
“Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  unggulan 
pada tingkat internasional pada tahun 2028 dan 
menghasilkan lulusan yang bermutu dalam bidang 
ilmu ekonomi dan bisnis yang mampu memberikan 
kontribusi pada pengembangan teori,  kebijakan 
dan implementasi secara komprehensif, 
professional, berwawasan global dan berorientasi 
kewirausahaan berbasis digital 
 
 
Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI Y.A.I 

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan 
system pendidikan dan pengajaran unggulan  
berbasis digital dalam bidang ilmu ekonomi dan 
bisnis yang memenuhi kualifikasi pada tingkat 
internasional. 

2. Menyelenggarakan dan mengembangkan 
kegiatan penelitian unggulan dalam bidang ilmu 
ekonomi dan bisnis yang memenuhi kualifikasi 
internasional.  

3. Menyelenggarakan dan mengembangkan 
pengabdian kepada masyarakat dalam bidang 
ilmu ekonomi dan bisnis yang berkontribusi 
pada perilaku mandiri dan peningkatan 
perekonomian nasional serta berwawasan 
global. 

 
 
Tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI Y.A.I 

 

1. Menghasilkan lulusan yang menguasai teori, 
kebijakan dan implementasi secara 
komprehensif, professional, berwawasan global 
dan berorientasi kewirausahaan berbasis digital 

2. Menghasilkan karya-karya ilmiah di bidang 
ekonomi dan bisnis yang memenuhi kualifikasi 
pada tingkat internasional 

3. Memberikan bantuan-bantuan teknis dan 
konsultatif di bidang ekonomi dan bisnis  kepada 
dunia kerja dan usaha dalam meningkatkan 
keberhasilannya menembus pasar internasional 

 
 
 

1. TRI DHARMA PERGURUAN 
TINGGI 

 

         
Dalam Garis Besar Haluan Negara diterangkan bahwa 
hakekat Pembangunan  Nasional adalah pembangunan 
Manusia Indonesia Seutuhnya dan menuju pembangun-
an Indonesia yang modern.  
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Pembentukan masyarakat modern ini akan menyangkut 
perubahan-perubahan nilai dan sikap yang bersendikan 
nilai-nilai Pancasila. Manusia modern tersebut 
mempunyai ciri-ciri antara lain adalah: lebih mudah 
menerima dan menyesuaikan diri kepada perubahan-
perubahan; mampu menyatakan pendapatnya dengan 
baik, memiliki rasa tanggung jawab; lebih berorientasi ke 
masa depan; lebih mempunyai kesadaran mengenai: 
waktu, organisasi,    teknologi dan ilmu pengetahuan.  
 
Dalam kaitan pembentukan manusia modern itulah kita 
melihat betapa pentingnya peranan Perguruan Tinggi 
sebagai jenjang tertinggi dalam sistem pendidikan formal 
di negara kita, yang mengacu pada perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Sebagai lembaga yang 
melaksanakan pendidikan tinggi, Perguruan Tinggi 
mempunyai tiga fungsi sebagai berikut : 

1. PENDIDIKAN 
2. PENELITIAN 
3. PENGABDIAN PADA MASYARAKAT 

 
Ketiga fungsi Perguruan Tinggi tersebut lebih dikenal 
sebagai TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI. Walaupun 
ditulis dalam urutan demikian tidaklah berarti bahwa 
Dharma yang pertama lebih penting dari pada  Dharma 
kedua atau ketiga. Ketiga  Dharma tersebut tidak boleh 
dilihat sebagai tugas/fungsi yang terpisah.  Ketiganya 
merupakan satu kesatuan, yang satu menunjang Dharma 
yang lainnya. Di antara setiap Dharma itu harus 
dikembangkan secara simultan, bersama-sama. 
Penelitian   haruslah menunjang kedua Dharma yang 
lain. Penelitian diperlukan untuk mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan penerapan teknologi. Untuk dapat 
melakukan   penelitian  diperlukan adanya tenaga-tenaga 
ahli, yang dihasilkan oleh misi pendidikan, pengajaran 
dan pengabdian pada masyarakat dan muaranya pada 
peningkatan taraf  hidup masyarakat melalui 
pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. 
Dengan memperhatikan uraian di atas semakin jelaslah 
bagi kita bahwa hubungan antara ketiga Dharma tersebut 
tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 

  
Tri Dharma Perguruan Tinggi ini sebenarnya menerap-
kan fungsi Perguruan Tinggi yang universal. Artinya 
bukan hanya di Indonesia saja, tetapi juga diterapkan di 
negara-negara maju lainnya.Hanya saja hal ini di negara 
kita dinyatakan secara eksplisit. Oleh karenanya setiap 
warga negara, khususnya warga Perguruan Tinggi 
senantiasa sadar akan tugas dari Perguruan Tinggi, 
sehingga dalam menjalankan kegiatanya tidak 
menyimpang dari tugas yang telah diterapkan seperti 
tersebut diatas. Agar dapat lebih menghayati makna dari 
tugas Perguruan Tinggi itu, marilah kita tinjau ketiga 
Dharma itu secara lebih mendalam.  
 
1. Pendidikan 

 

Pengertian pendidikan di sini adalah dalam rangka 
meneruskan ilmu pengetahuan, atau dengan kata 
lain dalam rangka transfer ilmu pengetahuan. Ilmu 
pengetahuan yang telah dikembangkan melalui 
penelitian ditransferkan kepada para mahasiswa di 
Perguruan Tinggi.  
 
Di dalam   sistem   pendidikan tinggi di negara kita 
dikenal berbagai jenjang, yang disebut dengan 
istilah strata. Mulai strata nol (S0) yaitu program non 
gelar, Strata Satu (S1) merupakan pendidikan 
sarjana, Strata Dua (S2) merupakan program pasca 

Sarjana, Strata Tiga (S3) untuk pendidikan doktor 
dalam suatu disiplin ilmu. Ilmu   pengetahuan yang 
ditransferkan melalui program-program pendidikan di 
atas diharapkan akan mampu menghasilkan tenaga-
tenaga ahli yang sesuai dengan bidang ilmunya dan 
selanjutnya melalui poses pendidikan akan diuraikan 
pada bagian pertama tulisan ini. 

 
2. Penelitian 

 
Kegiatan penelitian mempunyai peranan yang 
sangat   penting guna memajukan ilmu pengetahuan 
dan teknologi. Tanpa penelitian  maka  pengem-
bangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan 
menjadi terhambat. Penelitian itu tidaklah berdiri 
sendiri, akan tetapi harus dilihat berkaitan dengan 
pembangunan dalam arti luas. Artinya penelitian 
tidak hanya semata-mata untuk hal yang diperlukan 
atau yang langsung dapat digunakan oleh masya-
rakat pada saat itu saja, namun harus pula melihat 
proyeksi ke masa depan. Dengan perkataan lain 
penelitian di Perguruan Tinggi tidak hanya diarahkan 
untuk penelitian terapan tetapi sekaligus melak-
sanakan penelitian ilmu-ilmu dasar, yang akan 
terasa penting artinya sampai ke masa yang akan 
datang. 
 
Dari hal-hal di atas, kita dapat membagi penelitian 
berdasarkan kegunaan dan prioritas sebagai berikut: 
 
1. Penelitian sebagai pendidikan calon peneliti dan 

untuk meningkatkan kemampuan serta ketram-
pilan peneliti. 

2. Penelitian untuk mengembangkan ilmu penge-
tahuan. 

3. Penelitian yang langsung menunjang pemba-
ngunan. 

 
3. Pengabdian Pada Masyarakat 

 
Dharma pengabdian pada masyarakat harus 
diartikan dalam rangka penerapan ilmu dan 
teknologi yang telah dikembangkan di Perguruan 
Tinggi, khususnya sebagai hasil berbagai penelitian. 
Penyuluhan masyarakat adalah Pengabdian pada 
masyarakat merupakan serangkaian aktivitas dalam 
rangka kontribusi Perguruan Tinggi terhadap masya-
rakat yang bersifat kongkrit non profit dan langsung 
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan 
aktivitas pengabdian pada masyarakat ini diharap-
kan adanya umpan balik keperguruan tinggi, yang 
akan digunakan sebagai bahan pengembangan 
teknologi lebih lanjut. 
 
Tri Dharma Perguruan Tinggi dilaksanakan oleh 
semua unsur dalam civitas akademika (Mahasiswa, 
staf, pengajar dan karyawan). Dalam bidang 
pengabdian masyarakat banyak hal yang dapat 
dilakukan seperti bakti sosial, kuliah kerja 
mahasiswa, sebagai bentuk-bentuk kegiatan dengan 
menerapkan pengetahuan yang sedang dipelajari 
dan didapat di Perguruan Tinggi tersebut. 
 
Sebagai kesimpulan dapat dikemukakan di sisni 
bahwa asas-asas Tri Dharma Perguruan Tinggi 
perlu senantiasa dihayati dan dilaksanakan oleh 
setiap warga Perguruan Tinggi, agar supaya tujuan 
pendidikan tinggi dapat dicapai. 
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4. WAWASAN ALMAMATER 
 

Wawasan Almamater adalah konsepsi yang mengan-
dung anggapan sebagai berikut : 
 

1. Perguruan Tinggi harus benar-benar merupakan 
Lembaga Ilmiah, sedang Kampus benar-benar 
masyarakat ilmiah. 

2. Perguruan Tinggi sebagai Almamater (Ibu Asuh) 
merupakan satu kesatuan yang bulat dan mandiri 
di bawah Pimpinan Ketua sebagai Pimpinan 
Utama. 

3. Keempat unsur Civitas Akademika, yakni 
pengajar, Karyawan Administrasi, Mahasiswa 
serta Alumnus harus manunggal dengan 
Almamater. Berbakti kepada Almamater dan 
melalui almamater mengabdi kepada rakyat, 
Bangsa dan Negara dengan jalan melaksanakan 
Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

4. Keempat unsur Civitas Akademika dalam upaya 
menegakkan Perguruan Tiggi sebagai Lembaga 
Ilmiah dan Kampus sebagai Masyarakat Ilmiah 
melaksanakan Tri Karya, yakni : 
 Institusionalisasi 
 Profesionalisasi, dan 
 Transpolitisasi 

5. Tatakrama pergaulan didalam lingkungan 
Perguruan Tinggi dan Kampus didasarkan atas 
azas kekeluargaan serta menjunjung tinggi 
keselarasan dan keseimbangan sesuai dengan 
pandangan hidup Pancasila.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

        
 

Universitas Persada Indonesia Y.A.I adalah Perguruan 
Tinggi Swasta yang berkedudukan di Jakarta. Universitas 
Persada Indonesia Y.A.I (UPI Y.A.I) didirikan pada 
tanggal 20 Mei 1985 melalui Surat Keputusan Ketua Y.A.I 
No. SK 05/SK/Y.A.I/V/1985 yang dikukuhkan oleh Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan dengan Surat Keputusan 
(SK) Nomor 0473/O/1986, tanggal 15 Juli 1986. 

Tumbuh dan berkembang menjadi besar dan berkualitas 
merupakan tujuan Universitas Persada Indonesia Y.A.I 
yang saat ini sudah menaungi 4 (empat) Fakultas yang 
memiliki Program Diploma, Program Sarjana dan 
Pascasarjana yang berada dibawah Fakultas Ekonomi, 
Fakultas Psikologi, Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu 
Komunikasi. 

Dengan posisi Universitas Persada Indonesia Y.A.I yang 
terletak di jantung Ibu Kota (Jakarta Pusat dan Jakarta 
Selatan), dengan kompleksitas yang tinggi, tentunya 
pengaruh eksternal terhadap keberlangsungan institusi  
ini akan sangat nyata. Berkaitan dengan hal tersebut dan 
memperhatikan bahwa Universitas Persada Indonesia Y.A.I 
sebagai suatu organisasi yang mempunyai sistem terbuka 
sehingga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, 
maka Universitas Persada Indonesia Y.A.I harus 
memperhatikan berbagai faktor lingkungan yang dapat 
mempengaruhi aktifitasnya. Adapun aspek lingkungan yang 
harus dicermati adalah sebagaimana terurai berikut: 

• Peta persaingan dan daya serap pasar tenaga kerja di 
Jakarta dan sekitarnya 

• Tuntutan akuntabilitas institusi pendidikan 
• Tuntutan kerjasama dengan stakeholder Perguruan 

Tinggi dan mempersiapkan internasionalisasi institusi 
pendidikan 

• Perkembangan teknologi informasi 

Lingkungan eksternal ini lebih lanjut dijabarkan sebagai 
berikut: 

Melihat peta persaingan untuk mendapatkan pekerjaan 
yang layak bagi lulusan Perguruan Tinggi dan daya serap 
pasar tenaga kerja di kota-kota besar khususnya di 
Jakarta dan sekitarnya, perlu kiranya Perguruan 
Tinggi mempersiapkan mahasiswanya dengan bekal 
yang tepat sesuai dengan tuntutan tersebut. 

Untuk mengatasi kompetisi perebutan tempat kerja, 
dengan membekali ilmu pengetahuan dan teknologi saja 
masih kurang cukup, karena saat ini pengangguran 
intelektual secara nyata telah meningkat dari tahun ke 
tahun. Kendala peluang untuk mendapat pekerjaan yang 
terbatas perlu juga diantisipasi dengan mewujudkan 
kewirausahaan dan kemandirian. 

 

 

Universitas Persada Indonesia  Y.A.I sebagai institusi yang 
berkiprah pada sektor pendidikan dituntut untuk memiliki 
akuntabilitas yang terjamin dengan menetapkan baku 
mutu yang terukur dan penilaian kinerja yang dapat 
dipertanggungjawabkan kepada publik. Sudah saatnya 
institusi pendidikan khususnya perguruan tinggi 
melepaskan diri dari julukan 'menara gading' yang  
seolah-olah indah dilihat dari jauh tetapi terdapat 
keretakan didalamnya. Upaya-upaya menunjukkan 
tanggungjawabnya dalam proses mempersiapkan lulusan 
yang bermutu perlu ditunjang baik secara kelembagaan 
internal maupun bentuk penyertaan kemitraan sebagai 
salah satu bentuk independensinya. 

Bentuk akuntabilitas juga ditujukan pada proses perekaman 
data pengelolaan institusi pendidikan sedemikian sehingga 
dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang 
representatif dan berkesesuaian dengan kondisi 
institusinya. 

Kerjasama Stakeholder Perguruan Tinggi dan Program 

Internasionalisasi Institusi juga telah berlangsung di 
Universitas Persada Indonesia Y.A.I. Stakeholder 
Perguruan Tinggi merupakan komponen yang tak 
terpisahkan dalam proses pengembangan institusi 
pendidikan. Tuntutan pengguna jasa lulusan dari 
Universitas Persada Indonesia Y.A.I perlu difasilitasi dan 
diakomodasi, baik dalam proses penjaminan mutu maupun 
dalam peningkatan manajemen pendidikannya. 

Secara Internasional dalam era globalisasi saat ini, suatu 
lembaga pendidikan tinggi sebagai penghasil produk 
jasa harus sudah mengarah kepada standar mutu 
internasional. Untuk itu merupakan tantangan bagi 
Universitas Persada Indonesia Y.A.I untuk mulai 
merencanakan menjalankan kebijaksanaan yang dapat 
mengarah kepada pembentukan budaya akuntabel 
sehingga Universitas Persada Indonesia Y.A.I dapat 
bersaing di dalam negeri dan diakui oleh luar negeri dalam 
rangka kerjasama dengan lembaga Pendidikan Tinggi dan 
asosiasi/perusahaan Internasional. 

Proses globalisasi yang penuh tantangan telah 
menimbulkan persaingan antar bangsa semakin tajam 
terutama dalam bidang ekonomi dan bidang ilmu 
pengetahuan serta teknologi. Dalam situasi seperti itu 
lulusan Universitas Persada Indonesia Y.A.I akan bersaing 
dalam mencari pekerjaan dan mengembangkan profesi 
mereka dengan tenaga lulusan asing. Oleh karenanya 
sistem pendidikan harus mampu menghadapi tantangan 
sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, 
nasional dan global sehingga perlu dilakukan 
pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan 
berkesinambungan. 
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Perluasan akses informasi dan komunikasi dengan 
berbagai Pihak dalam lingkup Lokal, Nasional dan 
Internasional telah dilakukan oleh Universitas Persada 
Indonesia Y.A.I guna memperoleh komitmen yang lebih 
tinggi untuk menjadikan Universitas berskala Global dan 
meresponse kebutuhan lulusan berkualifikasi global. 
Kerjasama Institusi dan Personil dengan Tenaga Ahli 
telah dibangun seperti halnya dengan Universitas di USA, 
United Kingdom, Germany, Australia, Rumania, China, 
Philippines, Malaysia untuk memastikan para lulusan UPI 
Y.A.I berdaya saing tinggi di tingkat dunia. 

Perkembangan teknologi, khususnya di bidang informasi 
dan komunikasi yang ditunjukan oleh pemanfaatan 
komputer dalam berbagai aspek kehidupan sangat perlu 
diutamakan dalam pengembangan studi di lingkungan 
Universitas Persada Indonesia Y.A.I. Untuk itu UPI Y.A.I 
telah secara intensif maelakukan pemanfaatan 
Information and Communication Technology (ICT) untuk 

keperluan proses belajar mengajar, management system 
termasuk proses pelayanan administrasi akademik dan 
keuangan. 

Guna membantu alumni dalam menghadapi 
persaingan di dunia kerja, Yayasan Administrasi 
Indonesia memiliki Bursa Kerja yang menjalin kerjasama 
dengan instansi Pemerintah (DEPNAKER) maupun instansi 
swasta lainnya. 
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BAB II 
PENERIMAAN DAN  PENDAFTARAN MAHASISWA 

 
 

 
1.   MAHASISWA BARU 

a. Persyaratan Umum 

Universitas Persada Indonesia Y.A.I terbuka bagi 
setiap warga negara Indonesia dari semua 
golongan tanpa membedakan jenis kelamin, suku, 
golongan dan agama. Bahkan Warga Negara 
Asing dapat diterima menjadi mahasiswa sesuai 
dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

b.  Ketentuan Pendaftaran dan Ujian Saringan 
Masuk 

Prosedur  pendaftaran  mahasiswa  baru  yang  
akan mengikuti ujian saringan masuk, sbb: 
1) Calon mahasiswa mengisi formulir 

pendaftaran (Form-1A). Formulir   pendaftaran 
dapat diperoleh di  Kampus-kampus LPT 
Y.A.I. 

2) Setelah mengisi formulir 1A calon  mahasiswa  
mendaftar  ke  masing-masing Front Office 
dengan melampirkan: 
 Foto Copy Ijazah SMA/SMK legalisir 1 

(satu) lembar 
 Foto Copy surat izin belajar bagi 

WNA/Identitas lainnya 1 (satu) Lembar 
 Pasphoto ukuran 3 X 4 = 1 (satu) lembar, 

2 x 3 = 1 (satu) lembar berwarna dengan 
latar belakang merah 

              3)  Menerima kartu saringan mahasiswa baru 
              4) Mengikuti test / ujian seleksi mahasiswa baru  

c. Prosedur pendaftaran mahasiswa yang 
dinyatakan lulus ujian masuk sebagai berikut: 

1) Setelah menerima hasil tes, bagi mahasiswa 
yang dinyatakan lulus akan menerima formulir-
formulir: 
 Blanko Bank 
 Formulir pendaftaran Form I-B 
 Surat pernyataan persetujuan uang kuliah 
 Form pernyataan kesanggupan mematuhi 

Tata tertib kampus dan seluruh peraturan 
yang berlaku di UPI YAI.  

 Form isian jaket almamater 
2) Membayar uang kuliah dengan jumlah yang 

telah ditentukan melalui BANK  
3) Setelah membayar uang kuliah, Mahasiswa 

mendaftar dengan melampirkan : 
 Bukti setor Bank Asli + foto copy 1 (satu) 

lembar 
 Foto copy Ijazah SMA/SMK legalisir 3 

(tiga) lembar  
 Foto copy surat izin belajar bagi WNA 3 

(tiga) Lembar 
 Pas photo ukuran 3x4= 6 (enam) lembar  

berwarna dengan latar belakang merah 

 Surat pernyataan persetujuan uang 
kuliah/kesanggupan membayar 

 Surat pernyataan kesanggupan memenuhi 
peraturan yang berlaku di UPI YAI 

4) Setelah syarat-syarat dilengkapi, selanjutnya 
mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan 
Nomor Induk Mahasiswa (NIM). 
 

2. MAHASISWA PINDAHAN/LANJUTAN 

Mahasiswa pindahan dapat di bagi dalam 2 (dua) 
kelompok: 
a. Mahasiswa pindahan dari PTS asal ke LPT Y.A.I 
b. Mahasiswa yang melanjutkan ke jenjang yang lebih 

tinggi di UPI Y.A.I 
 

Perpindahan ini dapat dilakukan apabila program studi 
dari PTS asal mempunyai status yang sama atau lebih 
tinggi dari program studi di LPT. Y.A.I yang dituju 
khusus untuk perguruan tinggi asal yang tidak 
berakreditasi (Sekolah Kedinasan) akan memperoleh 
pertimbangan khusus lebih lanjut oleh Tim Seleksi 
penerimaan mahasiswa pindahan/ lanjutan. 

 
Syarat-syarat penerimaan mahasiswa pindahan:         

a. Surat  keterangan pindah dari Perguruan Tinggi 
asal  

b. Transkrip asli atau Foto Copy legalisir. 
c. Foto Copy ijazah SMA/SMK yang telah di  legalisir 

sebanyak 3 lembar.  
d. Copy ijazah D-III yang telah dilegalisir. 
e. Foto copy surat izin belajar bagi WNA 3 Lembar. 
f. Pas foto ukuran 3x4= 6 lembar berwarna dengan 

latar belakang merah 
 

3. MAHASISWA LAMA 

Bagi mahasiswa lama setiap semester harus 
melakukan her registrasi dengan prosedur sebagai 
berikut : 
a. Setelah mendapatkan KHS (Kartu Hasil Studi) 

mahasiswa membayar  uang kuliah melalui bank 
berupa BPP Pokok, BPP SKS sesuai jumlah sks 
yang boleh di ambil, biaya UUPM dan biaya Her-
Registrasi 

b. Dengan menunjukkan bukti pembayaran uang 
kuliah, mahasiswa mendaftar ulang ke 
sekretariat/tata usaha     masing-masing fakultas. . 

c. Mahasiswa akan mendapatkan PIN untuk 
melakukan KJK ON Line 

d. Jika ada yang ingin dikonsultasikan mahasiswa 
dapat berkonsultasi dengan dosen PA (Penasehat 
Akademik) atau Ketua Jurusan sesuai jadwal dan 
petunjuk yang ditetapkan. 
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Catatan Penting: 

Mahasiswa diwajibkan menyimpan SLIP 
Pembayaran Uang Kuliah dari semester awal 
sampai dengan semester akhir (sepanjang studi) 
yang dibutuhkan pada saat proses Checklist 
Sidang Komprehensif atau Pengajuan 
Pengunduran Diri/Pindah Kuliah. 

 

4. KETENTUAN BIAYA KULIAH 

a. Ada 4 (empat)  jenis  biaya kuliah yang wajib 
dipenuhi  oleh mahasiswa UPI Y.A.I yaitu: 
 Biaya Her Registrasi 
 Biaya BPP Pokok 
 Biaya BPP SKS dan tambahan Sks kalau ada 
 Biaya Ujian Utama Pengendalian Mutu 
 Untuk Mahasiswa S2 dan S3 sistem 

pembayaran dalam bentuk paket uang kuliah 
 

b. Besarnya BPP Pokok dan Registrasi adalah tetap 
dari tahun  pertama masuk sampai dengan selesai, 

terkecuali BPP SKS disesuaikan dengan jumlah 
sks yang diambil setiap semester. 

c. Mahasiswa yang cuti akademik wajib membayar 
30%  dari BPP  Pokok  untuk masa satu semester. 

d. Pembayaran kewajiban keuangan oleh setiap 
mahasiswa harus dilakukan melalui bank.  

e. Mahasiswa yang tidak memenuhi pembayaran 
tersebut di atas dalam waktu yang ditentukan dapat 
dikenakan sanksi, seperti: tidak   dapat   mengikuti 
kuliah, tidak dapat mengikuti ujian, ataupun sanksi 
akademik lainnya. 

f Selain biaya kuliah tiap semester, dalam             
menyelesaikan studi mahasiswa juga diwajibkan 
melakukan pembayaran biaya terkait studi selain 4 
(empat) jenis biaya kuliah pada butir 4.1 diatas, 
yakni biaya ujian utama pengendalian mutu 
(UUPM), biaya laboratorium/praktikum, biaya 
sidang komprehensif dan biaya wisuda dan Ijazah 
yang besarnya ditentukan kemudian.   
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BAB III 
SARANA DAN PRASARANA 

 
 

1.  KAMPUS 

Fakultas Ekonomi UPI Y.A.I memiliki kampus di: 
Gedung A, Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat, telpon 
021-3926000, fax 021-3914878 
 

 
2.   RUANG KULIAH 

Setiap ruang kuliah dilengkapi dengan fasilitas AC; 
White Board, Overhead Projector, Wireless dan LCD 
Projector/Infocus  
 

3.   PERPUSTAKAAN 

Sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan, di setiap 
Fakultas dilengkapi perpustakaan masing-masing yang 
menyediakan lebih dari 20.000 judul buku, terdiri dari 
buku-buku  literatur, baik  dalam bahasa Indonesia 
maupun bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya, 
majalah, jurnal, serta buku ilmu pengetahuan lainnya. 
Pengelolaan Perpustakaan telah dilakukan dengan 
komputerisasi (electronic Catalog). Fasilitas 
Perpustakaan Fakultas Ekonomi UPI Y.A.I telah 
digunakan oleh mahasiswa, dosen dan karyawan serta 
alumni UPI Y.A.I.  
Fasilitas Perpustakaan juga telah dilengkapi dengan 
akses Katalog On-line untuk akses Jurnal Internasional, 
seperti E-Journal PROQUEST dan EBSCO yang akan 
memberikan kemudahan bagi para mahasiswa untuk 
memperoleh akses informasi dan referensi global 
darimanapun.               
Keanggotaan Perpustakaan: 

 Setiap mahasiswa Fakultas Ekonomi UPI YAI berhak 
menjadi anggota perpustakaan. 

 Untuk menjadi anggota, mahasiswa harus memenuhi 
persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 
1. Terdaftar sebagai mahasiswa UPI Y.A.I tahun 

akademik yang bersangkutan. 
2. Mendaftarkan  diri  pada  Perpustakaan FE UPI  

Y.A.I dengan syarat sebagai berikut:  
- Menunjukkan kartu Mahasiswa/tanda 

pendaftaran tahun akademik yang bersangkutan. 
-  Mengisi blanko isian yang telah disediakan. 
-  Menyerahkan pas foto ukuran 2x3  sebanyak  3  

(tiga) lembar. 
-  Membayar uang  pendaftaran 

 
 
Persyaratan Peminjaman Buku: 

1. Setiap mahasiswa berhak meminjam buku 
maksimum sebanyak  2  (dua) buah. 

2. Lama waktu peminjaman buku adalah 1 (satu)  
minggu,  dan  dapat diperpanjang sampai 2 (dua) 
minggu. 

3. Keterlambatan pengembalian buku yang dipinjam 
tersebut, dikenakan denda harian setiap hari 
keterlambatan, hari libur tetap dihitung. Sebelum 

melunasi denda tersebut mahasiswa tidak 
diperkenankan meminjam buku lagi. 

4. Atas kehilangan dan kerusakan buku yang dipinjam, 
mahasiswa berkewajiban mengganti buku yang 
serupa, atau mengganti/ membayar sesuai dengan 
peraturan yang telah ditetapkan oleh pimpinan  
perpustakaan. 
 

4 LABORATORIUM  
 

Laboratorium Fakultas Ekonomi UPI Y.A.I terdiri dari 
Laboratorium Akuntansi dan Laboratorium Manajemen, 
yang merupakan sarana praktek kerja bagi mahasiswa 
dan untuk memperkenalkan kepada mahasiswa 
tentang Akuntansi  dan Manajemen di dalam 
prakteknya di masyarakat.   
1) Laboratorium Jurusan Magister Manajemen (S-2) 

terdiri dari: 
a. Laboratorium Bahasa Inggris 
 Dimaksudkan supaya mahasiswa dapat 

mempersiapkan diri mengikuti & memperoleh 
tes TOEFL dengan Score yang diwajibkan 

b. Laboratorium Model Persamaan Struktural 
(Structural Equation Modeling/SEM) 

2) Laboratorium Jurusan Akuntansi (S-1) terdiri atas: 
a. Laboratorium Akuntansi Keuangan (Manual) 
b. Laboratorium Akuntansi Manajemen (Manual) 
c. Laboratorium Pemeriksaan Akuntansi (Manual) 
d. Laboratorium Perpajakan (Manual) 
e. Laboratorium Statistik (SPSS) 
f. Laboratorium Komputerisasi Akuntansi 

(Acurate) 
g. Laboratorium Bahasa Inggris I 
h. Laboratorium Bahasa Inggris II 
i. Laboratorium Aplikasi Komputer  

3) Laboratorium Jurusan Manajemen (S-1) terdiri dari: 
a. Laboratorium Statistik I 
b. Laboratorium Statistik II (SPSS) 
c. Laboratorium Manamen Keuangan 
d. Laboratorium Akuntansi Dasar 
e. Laboratorium Analisis Laporan Keuangan 
f. Laboratorium Bahasa Inggris I 
g. Laboratorium Bahasa Inggris II 
h. Laboratorium Aplikasi Komputer 

 
 
 

4) Laboratorium Program Manajemen D-III terdiri dari: 
a. Laboratorium Manajemen Keuangan 
b. Laboratorium Akuntansi Dasar 
c. Laboratorium Bahasa Inggris I 
d. Laboratorium Bahasa Inggris II 
e. Laboratorium Aplikasi Komputer 
f. Laboratorium Statistik I 
g. Laboratorium Pemasaran Ritel 
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Praktek Laboratorium Akuntansi dan Manajemen 
bersifat wajib bagi setiap mahasiswa. Sertifikat 
laboratorium praktek menjadi syarat mutlak untuk dapat 
menempuh ujian komprehensif/ujian mempertahankan 
skripsi. 
 

6. RUANG PIMPINAN DAN RUANG SEKRETARIAT 

Ruang Pimpinan Fakultas Ekonomi berada di lantai 2 
dan lantai 3 (khusus Pimpinan Pascasarjana) gedung 
A3 Kampus A Lembaga Pendidikan Tinggi Y.A.I Jl. 
Diponegoro No 74 Jakarta Pusat.  
 

7. RUANG SERBA GUNA 

Berada di Lt. 10 Gedung A2 Kampus LPT Y.A.I Lt 10 
yang terdiri dari Ruang Seminar I, Seminar II dan 
Auditorium yang digunakan untuk kelas kuliah Program 
Studi Pascasarjana, Rapat dan Kegiatan Akademik 
lainnya, serta Promosi Doktor Ilmu Manajemen. 

 
8.    MAJALAH/MEDIA KAMPUS/JURNAL 

Sebagai sarana Komunikasi dan Informasi di kalangan 
civitas akademika Fakultas Ekonomi UPI Y.A.I 
diterbitkan beberapa jurnal yang isinya dititik beratkan 
kepada penulisan ilmiah hasil penelitian maupun hasil 
studi ilmiah yang di tulis oleh staff, dosen dan 
mahasiswa. Adapun jurnal-jurnal yang telah diterbitkan 
adalah:  
 
 
- Jurnal Manajemen 
- Jurnal Akuntansi 
- Research Journal of Accounting and Management 

(d/h Persada Economic Review) 

- Jurnal JIMA (Jurnal berisi Karya Ilmiah Mahasiswa/ 
Alumi Program Studi Akuntansi S-1 FE UPI Y.A.I) 

- Jurnal JIM-MNJ (Jurnal berisi Karya Ilmiah 
Mahasiswa/Alumi Program Studi Manajemen S-1 
FE UPI Y.A.I) 

- MM-Journal (Jurnal berisi Karya Ilmiah Mahasiswa/ 
Alumni Program Studi Manajemen S-2/Magister 
Manajemen FE UPI Y.A.I) 

- JOBMAN/Journal of Business Management (Jurnal 
berisi Karya Ilmiah Mahasiswa/ Alumi Program Studi 
Manajemen S-3/Doktor Ilmu Manajemen FE UPI 
Y.A.I) 

- Disamping itu, Fakultas Ekonomi UPI Y.A.I memiliki 
jurnal – jurnal lain, yang merupakan kumpulan karya 
ilmiah mahasiswa S-1, S-2 dan S-3. 
 

9.  SARANA INTERNET 

Dalam era komunikasi global para dosen ataupun 
mahasiswa dapat langsung memperoleh informasi 
melalui Web-Site : www.yai.ac.id 
     www.indonesiabelajar.com  
e-mail : info@yai.ac.id 
Dengan tersedianya sarana Siskamaya (sistem kampus 
maya) melalui internet diantaranya para dosen/ 
mahasiswa dengan mudah mendapatkan informasi 
tentang: 
- Jadwal kuliah mahasiswa 
- Nilai UTS/UAS mahasiswa 
- Transkrip Nilai 
- Jadwal Dosen 
- Pengumuman-pengumuman 
- dll.
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BAB IV 
PERATURAN AKADEMIK 

 
1. Sistem Pendidikan 

Pendidikan di Universitas Persada Indonesia Y.A.I 
mengikuti Sistem Kredit Semester (SKS). UPI Y.A.I 
memiliki Program Pendidikan Jenjang Diploma III, 
Sarjana, Magister dan Doktor. Dengan sistem kredit 
semester, para mahasiswa dapat menyelesaikan 
studinya dengan tepat waktu, yaitu Program Doktor   
(S-3) selama 7 tahun akademik, Magister (S-2) selama 
4 tahun akademik, Sarjana (S-1) selama 7 tahun dan 
program Diploma Tiga (D-III) selama 5 Tahun 
akademik.  
 
Tahun Akademik 

Tahun Akademik dimulai dari bulan September sampai 
dengan bulan Agustus tahun berikutnya. Tiap tahun 
akademik dibagi menjadi 2 semester, yaitu semester 
ganjil  dan semester genap. Tiap semester berlangsung 
selama kurang lebih 18-20 minggu  termasuk periode 
untuk persiapan ujian dan masa ujian. Diantara 
semester tersebut mahasiswa diberikan liburan untuk 
beristirahat selama 2 sampai 4 minggu. 
 

2. Pengertian dan Batasan Sistem Kredit Semester 
 

Sistem Kredit Semester adalah sistem  penyelenggara-
an pendidikan yang menyatakan beban studi 
mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar, dan beban 
penyelenggaraan program lembaga pendidikan yang 
harus diselenggarakan dalam suatu jenjang pendidikan 
yang disebut semester. Satu semester setara dengan 
16-20 minggu kuliah atau kegiatan akademik terjadwal, 
termasuk didalamnya 2-3 minggu berbagai kegiatan-
kegiatan evaluasi. Kegiatan akademik dalam satu 
semester terdiri dari kegiatan-kegiatan kuliah, 
praktikum, kerja lapangan dan bentuk-bentuk kegiatan 
lain yang disertai dengan nilai keberhasilannya. 
Besarnya beban studi mahasiswa, besarnya 
keberhasilan kumulatif mahasiswa serta besarnya 
pengakuan atas keberhasilan usaha penyelenggaraan 
pendidikan bagi tenaga pengajar dan lembaga untuk 
satu semester dinyatakan dalam satu satuan kredit 
semester (sks). 

 
3. Tujuan Sistem Kredit Semester 

Penerapan Sistem Kredit Semester (SKS) dalam 
penyelenggaraan pendidikan di UPI Y.A.I bertujuan 
untuk : 
a.  Mendorong mahasiswa agar dapat menyelesaikan 

studinya tepat waktu. 
b.  Memberikan kesempatan kepada mahasiswa 

dalam batas-batas tertentu untuk memilih kegiatan 
pendidikan sesuai dengan minat, bakat dan 
kemampuan masing-masing mahasiswa. 

 
 

c.  Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 
melatih diri dalam mengorganisasi kegiatan-
kegiatan seefisien dan seefektif mungkin. 

d.  Memudahkan penyesuaian kurikulum dengan 
perkembangan teknologi serta kebutuhan 
masyarakat. 

e.  Memungkinkan dan memudahkan pengalihan 
kredit antar jurusan atau antar program studi dalam 
lingkungan LPT Y.A.I maupun dengan Perguruan 
Tinggi lain. 

f.  Memberikan kemungkinan terjadinya masukkan 
dan keluaran Multi Entry dan Multi Exit. 

 
4. Kurikulum 

Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran 
satuan kredit semester. 1 (satu) SKS setara dengan 
170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per 
minggu per semester.  
 
Pemberlakuan Kurikulum Program Diploma Tiga 
dan Program Sarjana 

a. Kurikulum Kombinasi Paket & SKS yang dimaksud 
diberlakukan untuk Mahasiswa Baru dan Pindahan 
Tahun Akademik 2017 dan seterusnya sampai 
dilakukan evaluasi berkala dan diberlakukan 
Perubahan Kurikulum Baru berikutnya;  

b. Kurikulum Kombinasi Paket & SKS mengacu 
kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 
(KKNI); 

c. Kurikulum Kombinasi Paket & SKS berjumlah 108 
SKS untuk Program Diploma-Tiga dan berjumlah 
144 SKS untuk Program Sarjana; 

d. Kurikulum Setiap Program Studi untuk Program 
Diploma-Tiga dan Program Sarjana sebagaimana 
terlampir (Lampiran I.1 sampai dengan I.10); 

e. Kurikulum dengan Mata Kuliah terdistribusi dalam 
8 (Delapan) Semester Regular untuk Program 
Diploma-Tiga dan 6 (Enam) Semester Regular 
untuk Program Sarjana: 

f. Distribusi Mata Kuliah Program Diploma-Tiga dan 
Program Sarjana pada Tahun Akademik Pertama 
(Semester I & Semester II) adalah dalam kisaran 
SKS 18-20 SKS; 

g. Distribusi Mata Kuliah Program Diploma-Tiga dan 
Program Sarjana pada Semester Terakhir (VIII) 
adalah maksimal 12 SKS; 

h. Distribusi Mata Kuliah setiap Semesternya adalah 
Paket dan dapat diambil oleh setiap mahasiswa 
(tanpa memperhatikan Indeks Prestasi 
Semester/IPS) sepanjang persyaratan 
pengambilan Mata Kuliah sudah memenuhi Mata 
Kuliah yang dipersyaratkan untuk Mata Kuliah 
yang akan diambil; 

i. Nilai Mata Kuliah Prasyarat yang dimaksud adalah 
MINIMAL D (Nilai E atau I artinya mahasiswa tidak 
dapat mengambil Mata Kuliah berikutnya); 
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j. Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa 
menjadi acuan bilamana diperoleh oleh mahasiswa 
terkategori MAHASISWA BERPRESTASI 
AKADEMIK TINGGI, yaitu memiliki IPS > 3.01. 
Kepada mahasiswa tersebut diberikan hak untuk 
mengambil Mata Kuliah sejumlah maksimal 24 
SKS pada semester berikutnya (dengan catatan 
pengambilan Mata Kuliah untuk Semester atasnya 
sesuai semester yang ditawarkan dan telah 
memenuhi prasyarat Mata Kuliah tersebut). 

  
Pemberlakuan Kurikulum Program Magister dan 
Program Doktor 

a. Kurikulum yang dimaksud diberlakukan untuk 
Mahasiswa Baru dan Pindahan Tahun Akademik 
2017 dan seterusnya sampai dilakukan evaluasi 
berkala dan diberlakukan Perubahan Kurikulum 
Baru berikutnya;  

b. Kurikulum mengacu kepada Kerangka Kualifikasi 
Nasional Indonesia (KKNI); 

c. Kurikulum dengan Mata Kuliah yang terdistribusi 
dalam: 
1. Program Magister : Minimal 3 (tiga) semester 

Regular 
2. Program Doktor : Minimal 4 (empat) semester 

Regular 
d. Kurikulum Setiap Program Studi untuk Program 

Magister dan Program Doktorsebagaimana 
disampaikan oleh Fakultas dan disahkan oleh 
Rektor. 

 
Untuk beban studi mahasiswa   pindahan dan lanjutan 
ditentukan sebagai berikut: 
a. Nilai  transkrip mahasiswa dari Perguruan Tinggi   

asal disetarakan dengan mata kuliah menurut 
kurikulum UPI Y.A.I yang disebut dengan Konversi. 

b. Daftar Konversi sementara yang telah   disetujui   
oleh Pimpinan Fakultas untuk selanjutnya 
dimintakan pengesahan dari Rektor. 

c. Jumlah sks pada semester pertama yang boleh 
ditempuh adalah sebanyak 18 sks. Untuk 
semester-semester selanjutnya jumlah sks 
ditentukan oleh Indeks Prestasi (IP) semester yang 
diikuti. 

d. Sisa mata kuliah yang harus di tempuh dapat di 
ketahui dari hasil Konversi sementara dan atau 
Nilai Penyetaraan yang disahkan oleh Rektor 

e. Ketentuan Konversi berlaku sesuai dengan 
ketentuan yang telah di tetapkan oleh UPI Y.A.I. 
Konversi bagi mahasiswa pindahan hanya 
diberikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 
Untuk setiap mata kuliah yang tidak di Konversi, 
mahasiswa harus mengambil mata kuliah tersebut 
bersangkutan dan dicantumkan ke dalam KRS 
sesuai jumlah sks yang di peroleh setiap semester. 
 
 
 
 
 

5. Masa Studi dan Beban Belajar  
Masa Studi dan Beban Belajar Program Diploma 
Tiga dan Program Sarjana 

a. Masa Studi mahasiswa Program Diploma-Tiga 
adalah maksimal 5 (lima) tahun akademik 
(termasuk cuti 2 semester) dengan beban belajar 
mahasiswa paling sedikit 108 SKS. 

b. Masa Studi mahasiswa Program Sarjana adalah 
maksimal 7 (tujuh) tahun akademik (termasuk cuti 
4 semester) dengan beban belajar mahasiswa 
paling sedikit 144 SKS. 
 

 

Masa Studi dan Beban Belajar Program Magister 
dan Program Doktor 

a. Masa Studi mahasiswa Program Magister adalah 
maksimal 4 (empat) tahun akademik (termasuk cuti 
akademik 2 semester) dengan beban belajar 
mahasiswa paling sedikit 36 SKS; 

b. Masa Studi mahasiswa Program Doktor adalah 
maksimal 7 (tujuh) tahun akademik (termasuk cuti 
akademik 4 semester) dengan beban belajar 
mahasiswa paling sedikit 42 SKS.  

c. Masa Penyusunan Disertasi & Sidang Ujian 
Disertasi: 
1. Penyusunan Disertasi dilakukan dalam masa 

studi minimal 1 (satu) tahun. 
2. Pelaksanaan Sidang Ujian Disertasi: 

i. Masa Pra Kualifikasi sampai dengan Ujian 
Kualifikasi yaitu minimal 3 (tiga) bulan 

ii. Ujian Kualifikasi menuju Ujian Seminar 
Hasil yaitu minimal 4 (empat) bulan. 

iii. Ujian Seminar Hasil menuju Tertutup yaitu 
minimal 3 (tiga) bulan. 

iv. Ujian Sidang Tertutup menuju Ujian Sidang 
Terbuka yaitu minimal 2 (dua) bulan. 
 

6. Pelaksanaan Waktu Proses Pembelajaran  
Program Diploma Tiga dan Program Sarjana 

a. Proses Pembelajaran yang dimaksud dapat 
berbentuk: (1) Kuliah/Responsi/ Tutorial; (2) Seminar 
atau yang sejenisnya; (3) Sistem Blok, Modul atau 
bentuk lain yang ditetapkan sesuai dengan 
kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran; 
(4) Praktikum, Praktik Studi, Praktik Bengkel, Praktik 
Lapangan, Penelitian, Pengabdian kepada 
Masyarakat atau proses pembelajaran lain yang 
sejenis; 

b. Takaran Waktu Pembelajaran berdasarkan Sistem 
Kredit Semester (SKS) yang memiliki arti bahwa 
SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang 
dibebankan pada mahasiswa per minggu per 
semester dalam proses pembelajaran melalui 
berbagai bentuk pembelajaran. SKS juga 
menunjukan  besarnya pengakuan atas keberhasilan 
usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan 
kurikuler di suatu Program Studi;   

c. 1 (Satu) SKS pada Proses Pembelajaran berupa 
Praktikum, Praktek Studio, Praktek Bengkel, Praktek 
Lapangan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat dan/atau Proses Pembelajaran lain yang 
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sejenis adalah terdiri dari 170 (seratus tujuh puluh) 
menit per minggu per semester; 

d. 1 (Satu) SKS pada Proses Pembelajaran berupa 
KULIAH/RESPONSI/TUTORIAL, terdiri atas: 
i. Kegiatan Tatap Muka 50 (lima puluh) menit per 

minggu per semester; 
ii. Kegiatan Penugasan Terstruktur 60 (enam puluh) 

menit per minggu per semester; dan 
iii. Kegiatan Mandiri 60 (enam puluh) menit per 

minggu per semester. 
e. 1 (Satu) SKS pada Proses Pembelajaran berupa 

SEMINAR atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: 
i.    Kegiatan Tatap Muka 100 (seratus) menit per 

minggu per semester; dan 
ii.    Kegiatan Mandiri 70 (tujuh puluh) menit per 

minggu per semester. 
iii.    Proses Pembelajaran dapat juga berupa SISTEM 

BLOK, MODUL atau bentuk lain yang ditetapkan 
sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi 
capaian pembelajaran. 

 
Program Magister dan Program Doktor 

a. Proses Pembelajaran yang dimaksud dapat 
berbentuk: (1) Kuliah/Responsi/Tutorial; (2) Seminar 
atau yang sejenisnya; (3) Sistem Blok, Modul atau 
bentuk lain yang ditetapkan sesuai dengan 
kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran; 
(4) Praktikum, Praktik Studi, Praktik Bengkel, Praktik 
Lapangan, Penelitian, Pengabdian kepada 
Masyarakat atau proses pembelajaran lain yang 
sejenis; 

b. Takaran Waktu Pembelajaran berdasarkan Sistem 
Kredit Semester (SKS) yang memiliki arti bahwa 
SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang 
dibebankan pada mahasiswa per minggu per 
semester dalam proses pembelajaran melalui 
berbagai bentuk pembelajaran. SKS juga 
menunjukan  besarnya pengakuan atas keberhasilan 
usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan 
kurikuler di suatu Program Studi;   

c. 1 (Satu) SKS pada Proses Pembelajaran berupa 
Praktikum, Praktek Studio, Praktek Bengkel, Praktek 
Lapangan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat dan/atau Proses Pembelajaran lain yang 
sejenis adalah terdiri dari 170 (seratus tujuh puluh) 
menit per minggu per semester; 

d. 1 (Satu) SKS pada Proses Pembelajaran berupa 
KULIAH/RESPONSI/TUTORIAL, terdiri atas: 
i.    Kegiatan Tatap Muka 50 (lima puluh) menit per 

minggu per semester; 
ii.    Kegiatan Penugasan Terstruktur 60 (enam 

puluh) menit per minggu per semester; dan 
iii.    Kegiatan Mandiri 60 (enam puluh) menit per 

minggu per semester. 
e. 1 (Satu) SKS pada Proses Pembelajaran berupa 

SEMINAR atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: 
i. Kegiatan Tatap Muka 100 (seratus) menit per 

minggu per semester; dan 
ii. Kegiatan Mandiri 70 (tujuh puluh) menit per 

minggu per semester. 

f. Proses Pembelajaran dapat juga berupa SISTEM 
BLOK, MODUL atau bentuk lain yang ditetapkan 
sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian 
pembelajaran. 

 
7. Standar Penilaian Pembelajaran  

Standar Penilaian Pembelajaran Program Diploma 
Tiga dan Program Sarjana 

a. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dapat 
dilakukan dengan teknik observasi, partisipasi, unjuk 
kerja, tes tertulis dan tes lisan. 

b. Penilaian dapat menggunakan Kualifikasi Rentang 
Penilaian ANGKA yang dikategorikan kemudian 
dalam Nilai HURUF dengan masing-masing rentang 
Nilai memiliki Bobot, sebagai berikut: 

 

Nilai Angka Nilai Huruf Nilai Bobot 

80,00 – 100 A 4 

68,00 – 79.99 B 3 

56,00 – 67.99 C 2 

45,00 – 55.99 D 1 

0 – 44.99 E 0 

    
Standar Penilaian Pembelajaran Program Magister 
dan Program Doktor 

a. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dapat 
dilakukan dengan teknik observasi, partisipasi, unjuk 
kerja, tes tertulis dan tes lisan. 

b. Penilaian dapat menggunakan Kualifikasi Rentang 
Penilaian ANGKA yang dikategorikan kemudian 
dalam Nilai HURUF dengan masing-masing rentang 
Nilai memiliki Bobot, sebagai berikut: 

 
Nilai Angka Nilai Huruf Nilai Bobot 

90,00 - 100 A 4,0 

85,00 - 89,99 A- 3,7 

80,00 - 84,99 B+ 3,3 

75,00 - 79,99 B 3,0 

70,00 - 74,99 B- 2,7 

65,00 - 69,99 C+ 2,3 

60,00 - 64,99 C 2,0 

55,00 - 59,99 C- 1,7 

50,00 - 54,99 D+ 1,3 

45,00 - 49,99 D 1,0 

40,00 - 44,99 D- 0,7 

0 - 39,99 E 0 
 
 

8. Indeks Prestasi 
 

Indeks Prestasi adalah nilai rata-rata dari mata kuliah 
yang telah diambil mahasiswa. Indeks Prestasi 
Penilaian keberhasilan mahasiswa dinyatakan dengan 
Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi 
Kumulatif (IPK). Indeks Prestasi Semester 
menunjukkan keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti 
program pendidikan dalam satu semester, sedangkan 
Indeks  Prestasi  Kumulatif  adalah nilai  rata-rata 
seluruh mata kuliah  yang  telah dicapai pada 
semester-semester yang telah diikuti oleh mahasiswa 
yang bersangkutan secara kumulatif. 
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a. Indeks Prestasi Program Studi Sarjana (S-1) 

 
Indeks  Prestasi Semester  (IPS) dihitung dengan  
rumus sebagai berikut : 

                                                 Jumlah Mutu 
                IPS =  
     Jumlah sks yang diambil 

 
Mutu = hasil perkalian dari bobot nilai ujian 

dengan sks mata kuliah yang  
bersangkutan.  

Bobot nilai:  A = 4,   B = 3,   C = 2, D = 1,  E = 0 
 

Contoh : (Untuk Program Diploma Tiga dan Program 
Sarjana) 

Mata Kuliah SKS Nilai 
Bobot 
Nilai 

Mutu 

Psikologi Umum I 3 A 4 12 

Statistik Psikologi* 3 C 2 6 

Bahasa Inggris  2 E 0 0 

Pancasila 2 B 3 6 

Pendidikan Agama 2 A 4 8 

Antropobiologi 2 D 1 2 

Antropologi 2 A 4 8 

Jumlah 18   42 

IPS = 42 / 18= 2,33 
 

Peraturan beban studi mengikuti aturan sebagai berikut:  
Jika IPS   ≥  3.01  beban studi   maksimal 24 sks 

        ≤ 3.00   = mengikuti paket kurikulum 
sesuai semester terkait  
(dengan memperhatika MK 
prasyarat)  

 
b. Indeks Prestasi Program Studi Magister dan 

Program Doktor  

Indeks  Prestasi Semester  (IPS) dihitung dengan  
rumus sebagai berikut : 

                                                 Jumlah Mutu 
                IPS =  

     Jumlah sks yang diambil 
 

Mutu = hasil perkalian dari bobot nilai ujian 
dengan sks mata kuliah yang  
bersangkutan.  

 
Bobot nilai : A=4.0; A-=3,7; B+=3.3; B=3.0; B-=2,7; 
C+=2,3; C=2,0; C-=1,7; D+=1,3; D=1,0; D-=0,7; E=0 

 
 

Contoh :  (Untuk Program S-2 & S-3)  eq. Program   
                Magister Psikologi Sains 

Mata Kuliah SKS Nilai 
Bobot 
Nilai 

Mutu 

Filsafat Ilmu 2 A 4.0 8 

Metodologi 
Penelitian Lanjut* 

2 B+ 3.3 6.6 

Metodologi 
Penelitian Kualitatif 

2 A- 3.7 7.4 

Statistika Lanjut* 2 C 2.0 4 

Pengembangan 
Test Psikologi* 

2 B 3.0 6 

Psikometri 2 D- 0.7 1.4 

Psikologi Kognitif 
Lanjut* 

2 B 3.0 6 

Psi. Lintas Budaya 
& Pembangunan 

2 C 2.0 4 

Psikologi Motivasi* 2 B+ 3.3 6.6 

Jumlah 18   50 

IPS = 50 / 18 = 2,78 
 

Peraturan beban studi mengikuti aturan sistem paket 
 

 

9. Indeks Prestasi Komulatif (IPK) & Predikat Kelulusan 
 

Program Diploma Tiga dan Program Sarjana 

a. IPK Minimal > 2.00 
b. Nilai pada Transkrip adalah minimal C (tidak 

diperkenankan adanya Nilai D/E) 
c. Predikat Kelulusan ditetapkan, sebagai berikut: 

2.00 – 2.75 : Cukup Memuaskan 
2.76 – 3.00 : Memuaskan 
3.01 – 3.50 : Sangat Memuaskan 

    3.51 – 4.00 : Pujian  (+ memenuhi Etika Akademik) 
 

Program Magister dan Program Doktor 

a. IPK Minimal > 3,00 (tiga koma nol nol). 
b. Nilai Kelulusan Mata Kuliah adalah minimal C. 
c. Nilai C pada Transkrip hanya diperkenankan 

maksimal 1 (satu) Mata Kuliah. 
d. Predikat Kelulusan ditetapkan, sebagai berikut: 

3.00- 3.50 : Memuaskan 
3.51 - 3.75 : Sangat Memuaskan 
> 3.76         : Pujian  (+ memenuhi Etika Akademik) 

 

 
10. Publikasi Karya Ilmiah 

 

Program Diploma Tiga dan Program Sarjana 

a. Lulusan Sarjana harus mampu menghasilkan 
prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, 
menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, 
spesifikasi desain, atau esai seni dan 
menggunggahnya dalam laman Perguruan Tinggi; 

b. Calon Lulusan Sarjana harus memasukan karyanya 
sebagai syarat keikut sertaan pada Sidang Ujian Akhir 
Sarjana (Sidang Komprehensif), yang terdiri dari: 
i. Dapat diambil dari Karya Ilmiah Tugas 

Akhir/Skripsi Mahasiswa. 
ii. Publikasi Karya Ilmiah berupa Artikel Ilmiah 

sebagaimana dimaksud diambil dari Ringkasan 
Karya Ilmiah Tugas Akhir/Skripsi tersebut 
kemudian disajikan dalam bentuk Jurnal Ilmiah 
Mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Jurnal 
Elektronik dan Buku pada Laman Website 
Universitas Persada Indonesia Y.A.I. 

iii. Fakultas dan/atau Program Studi (dalam hal ini 
Kepala Perpustakaan) wajib menindak lanjuti 
Proses Publikasi Karya Ilmiah Para Mahasiswa 
di Jurnal Ilmiah Mahasiswa tersebut pada setiap 
Akhir Semester sesuai dengan prosedur yang 
telah ditetapkan (Surat Keputusan Rektor 
Universitas Persada Indonesia Y.A.I Nomor 
180/R/UPI Y.A.I/VI/2013; Surat Rektor 
Universitas Persada Indonesia Y.A.I Nomor 
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1012/R/UPI Y.A.I/V/2012; Surat Rektor 
Universitas Persada Indonesia Y.A.I Nomor 
067/R/UPI Y.A.I/I/2014). 

 

 
Program Magister dan Program Doktor 

a. Mengacu pada Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 
2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 
maka Lulusan Magister UPI Y.A.I harus 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, 
danetikailmiahdalambentukTesisataubentuk lain yang 
setara, dandiunggahdalamlamanPerguruanTinggi, 
serta diterbitkan: 
i. PadaJurnalIlmiahTerakreditasi; atau 
ii. Telahditerima di JurnalInternasional 

b. Mengacu pada Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 
2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi,Lulusan Program DoktorUPI Y.A.I 
harusmampumenyusunpenelitianinterdisiplin, 
multidisiplinatautransdisiplin, 
termasukkajianteoritisdan/ataueksperimenpadabidang
keilmuan, teknologi, senidaninovasi yang 
dituangkandalambentukDisertasi, danmakalah yang 
diterbitkan: 
i. PadaJurnalInternasional Bereputasi (telah 

diterbitkan); atau 
ii.    Pada Jurnal Internasional Bereputasi (Belum 

diterbitkan, namun telah mendapat Bukti 
Penerimaan atau Acceptance Karya Ilmiah pada 

Jurnal Internasional Bereputasit ersebut dan siap 
untuk diterbitkan); atau 

iii.    Pada Jurnal Internasional (hanya berlaku masa 
transisi sampai dengan Akhir Bulan Maret 2018 
(berakhirnya Semester Ganjil 2017/2018) 

c. Adapun Materi Karya Ilmiah/ArtikelIlmiah yang 
dimaksud pada butir 1 untuk Program Magister &butir 2 
untuk Program Doktor diatas dapat diambil dari: 
i. Materi Ringkasan Tesis atau Disertasi (sebagian) 
ii. Materi RingkasanTesis atau Disertasi (Penuh) 
iii. Materi terkait Mata Kuliah yang diajarkan selama 

studi di Program Magister atau Program Doktor 
d. Selain Terbitan Karya Ilmiah/Artikel Ilmiah yang 

diwajibkan sebagaimana tersebut dalam butir 1 atau 2 
diatas, Calon Lulusan Program Magister atau Doktor 
UPI Y.A.I diwajibkan juga memasukan minimal 1 (Satu) 
Karya Ilmiah/Artikel Ilmiah sebagai syarat keikutsertaan 
Sidang Ujian Akhir Magister (Sidang Tesis) bagi 
Mahasiswa Program Magister atau Sidang Ujian 
Terbuka/Promosi bagi Mahasiswa Program Doktor yang 
akan DIPUBLIKASIKAN pada JURNAL MAHASISWA 
PROGRAM STUDI yang diterbitkansetiap Semester. 

i. Materi Karya Ilmiah/Artikel Ilmiah dapat diambil dari: 
1. Materi Ringkasan Tesis atau Disertasi 

(sebagian) 
2. Materi Ringkasan Tesis atau Disertasi (Penuh) 

3. Materi terkait Mata Kuliah yang diajarkan selama 
studi di Program Magister atau Program Doktor 

e. Penulisan Karya Ilmiah/Artikel Ilmiah yang diterbitkan 
pada Jurnal Ilmiah Nasional/Jurnal Internasional 
maupun diterbitkan di Jurnal Mahasiswa yang dimaksud 
pada butir 1, butir 2 dan butir 4 adalah dalam periode 
masa mahasiswa menjalankan studi di jenjang Magister 
(bagi Mahasiswa Magister) atau di jenjang Doktor (bagi 
Mahasiswa Doktor). 

f. Penulisan Karya Ilmiah/Artikel Ilmiah dapat dilakukan 
secara Individu atau Berkelompok dengan azaz 
kepatutan adalah maksimal 1 Kelompok tidak melebihi 
3 (tiga) Penulis/Authors(Ketentuan ini tidak mewajibkan 

Calon lulusan sebagai Penulis Utama). 
g. Format Penulisan Karya Ilmiah/Artikel Ilmiah untuk 

Jurnal Ilmiah (Nasional), Jurnal Internasional atau 
Jurnal Internasional Bereputasi sebagaimana yang 
ditetapkan oleh Tim Redaksi Jurnal terkait.  

h. Format Penulisan untuk JURNAL MAHASISWA: 
Publikasi Karya Ilmiah berupa Artikel Ilmiah disajikan 
dalam format bentuk Jurnal Ilmiah Mahasiswa yang 
telah ditetapkan dalam Surat Rektor UPI Y.A.I Nomor 
1012/R/UPI Y.A.I/V/2012 perihal Tindaklanjut Teknis 
Publikasi Jurnal Ilmiah Mahasiswa Calon Lulusan 
Program Studi S-1, S-2 & S-3 UPI Y.A.I; Surat Rektor 
UPI Y.A.I Nomor 067/R/UPI Y.A.I/I/2014 perihal 
Penyampaian Nomor ISSN Jurnal Mahasiswa bagi 
Lulusan Program S-1, S-2 & S-3 UPI Y.A.I dan Surat 
Keputusan Rektor UPI Y.A.I Nomor 180/SK/R/UPI 
Y.A.I/VI/2013 tentang Jurnal Karya Ilmiah Mahasiswa 
untuk Program Studi S-1, S-2 & S-3 UPI Y.A.I.Jurnal 
Mahasiswa diterbitkan setiap semester dalam bentuk 
Jurnal Elektronik dan Buku pada Laman Website 
Universitas Persada Indonesia Y.A.I. 
i. Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah/Artikel 

Ilmiah Mahasiswa yang dibuat sendiri oleh 
mahasiswa sebagai kelengkapan syarat tayang 
yang akan diunggah pada website UPI 
Y.A.I/Publikasi (Surat Rektor UPI Y.A.I Nomor 
1810/R/UPI Y.A.I/IX/2017). 

ii. Fakultas dan/atau Program Studi (dalam hal ini 
Kepala Perpustakaan) wajib menindaklanjuti Proses 
Publikasi Karya Ilmiah Para Mahasiswa di Jurnal 
Ilmiah Mahasiswa tersebut setiap akhir Semester 
sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan 
(Surat Rektor UPI Y.A.I Nomor 1012/R/UPI 
Y.A.I/V/2012; Surat Rektor UPI Y.A.I Nomor 
067/R/UPI Y.A.I/I/2014 dan Surat Keputusan Rektor 
UPI Y.A.I Nomor 180/R/UPI Y.A.I/VI/2013). 

i. Publikasi Karya Ilmiah/Artikel Ilmiah sebagai syarat 
mengajukan Sidang Ujian Akhir Tesis atau Disertasi 
wajib dipenuhi bersama dokumen checklist lainnya. 
Untuk keabsahan Penerimaan Bukti Publikasi Karya 
Ilmiah/Artikel Ilmiah yang memenuhi kriteria yang 
ditetapkan dan antisipasi terhadap kemungkinan 
perubahan proses publikasi, maka mahasiswa wajib 
menandatangani Surat Pernyataan (terlampir). 
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11. Prosentase Bobot Komponen Penilaian Program 
Diploma Tiga dan Program Sarjana 

a. Prosentase Bobot Komponen Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa ditetapkan sebagai berikut: 
i. Tugas & Sikap: 30% 
ii. Ujian Tengah Semester (UTS): 30% 
iii. Ujian Akhir Semester (UAS): 40% 

b. Untuk Mata Kuliah tertentu yang memiliki kekhususan 
dapat ditetapkan Prosentase Bobot Komponen 
Penilaian tersendiri yang disahkan dengan Surat 
Keputusan Rektor UPI Y.A.I. 

 
 

12. Mata Kuliah Unggulan Program Diploma Tiga dan 
Program Sarjana 

a. Mata Kuliah Unggulan adalah Mata Kuliah yang 
sifatnya penyokong bagi pencirian lulusan Program 
Studi yang mengacu pada Visi Program 
Studi/Fakultas/Universitas; 

b. Mata Kuliah Unggulan ditentukan berdasarkan 
sokongan terhadap kekuatan keilmuan yang 
dibutuhkan bagi Profil Lulusan (Potensi Profesi) yang 
diinginkan sebagai ciri lulusan Program Diploma-Tiga 
atau Program Sarjana di lingkungan UPI Y.A.I; 

c. Mata Kuliah Unggulan berjumlah 14-15 Mata Kuliah 
dan ditandai dengan tanda khusus (bintang). 

 
 

13. Persyaratan Dosen Pembimbing/Promotor Program 
Magister dan Program Doktor 

a. Dosen Pembimbing TESIS: 
Kualifikasi Akademik Doktor & memiliki Jabatan 
Akademik Guru Besar/Lektor Kepala/Lektor. 

b. Dosen Pembimbing/Promotor DISERTASI: 
i. Ketua Promotor: 

Kualifikasi Akademik Doktor & memiliki Jabatan 
Akademik Guru Besar/Lektor Kepala dengan 
catatan telah mempublikasikan karya ilmiah 
pada Jurnal Internasional bereputasi dalam 
kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir* 
*)dalam kondisi keterbatasan ketersediaan 
Jumlah Ketua Promotor yang memenuhi 
persyaratan, maka dalam masa transisi 
sampai dengan akhir Bulan Agustus 2018 
(berakhirnya Semester Genap 
2017/2018)Persyaratan Publikasi Karya Ilmiah 

dapat dilakukan dengan partisipasi dalam 
International Conference (dibuktikan dengan 
bukti publikasi berupa Conference Proceeding). 

ii.      Anggota Promotor (Ko-Promotor): 
Kualifikasi Akademik Doktor & memiliki Jabatan 
Akademik Guru Besar/Lektor Kepala/Lektor 
dengan catatan telah mempublikasikan karya 
ilmiah pada Jurnal Internasional bereputasi 
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir* 
*)dalam kondisi keterbatasan ketersediaan 
Jumlah Ko Promotor yang memenuhi 
persyaratan, maka dalam masa transisi 
sampai dengan akhir Bulan Agustus 2018 
(berlakunya Semester Genap 2017/2018) 

Persyaratan Publikasi Karya Ilmiah dapat 

dilakukan dengan partisipasi dalam International 
Conference (dibuktikan dengan bukti publikasi 
berupa Conference Proceeding). 

 
14. Penasehat/Pembimbing Akademik 

 Pembimbing Akademik atau juga disebut Penasehat 
Akademik (PA) adalah dosen yang membimbing seorang 
atau sekelompok mahasiswa dalam hal menyangkut 
kegiatan akademik.  

 
a.  Tujuan Umum Pembimbing Akademik 

1.  Membantu perguruan tinggi dalam mencapai 
tujuan pendidikan. 

2.  Membantu mahasiswa menyelesaikan studinya 
dengan efektif dan efisien. 

3.  Membantu mahasiswa menghindari dan 
memecahkan kesulitan-kesulitan yang dapat 
menghambat studinya.     

 
b.  Tujuan Khusus Pembimbing Akademik 

1.  Membantu mahasiswa dalam memilih, menyusun 
dan merencanakan program studi jangka 
panjang/pendek. 

2.  Membantu mahasiswa dalam merencanakan 
kegiatan studi dengan melihat keberhasilan studi   
pada semester sebelumnya. 

3.  Membantu mahasiswa mengadakan penyesuaian 
sosial dan emosional dengan lingkungan 
kehidupan kampus. 

4.  Membantu mahasiswa mengembangkan teknik 
belajar   sesuai dengan ketentuan belajar 
mengajar pada tingkat perguruan tinggi. 

5.  Membantu mahasiswa dalam memahami dan 
mengamalkan peraturan-peraturan yang berlaku di 
UPI Y.A.I. 

6.  Membantu mahasiswa dalam mengenali diri 
pribadinya secara utuh (kemampuan, bakat, minat, 
baik yang negatif maupun yang positif). 

 
c. Tugas Pembimbing Akademik 

1. Membantu Mahasiswa dalam: 
a.  Memilih, menentukan dan merencanakan 

program studinya pada permulaan 
semester, meliputi penentuan jenis mata 
kuliah, jumlah sks yang boleh dan dapat 
diambil. 

b.  Mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) 
c.  Memecahkan masalah mahasiswa yang 

menyangkut kelancaran kuliah dan 
masalah hubungan mahasiswa dan dosen   
tertentu, maupun mahasiswa dengan 
mahasiswa. 

d.  Menunjukkan jalan keluar atau 
mengembangkan kepada pihak lain yang 
dapat memecahkan masalah pribadinya 
(seperti ke Lembaga Bimbingan Konseling). 

2.  Memberikan pengarahan rencana studi, jenis 
mata pelajaran dan jumlah sks yang diambil 
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang 
ditetapkan. 
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3.  Menerima keluhan atau pengaduan 
mahasiswa yang berkaitan dengan dosen, 
masalah akademik yang menyangkut kesulitan 
program studi, proses belajar mengajar dan 
masalah lainnya. 

4.  Membantu dan membina hubungan baik 
antara mahasiswa dengan dosen, mahasiswa 
dengan lingkungan melalui berbagai cara yang 
positif dan kreatif. 

5. Mengadakan konsultasi dengan mahasiswa 
secara teratur tentang masalah akademik 
sebanyak + 3 kali pertemuan setiap semester. 

6. Mendampingi mahasiswa yang dibimbing    
sampai menyelesaikan   studinya. 

 

        d.    Administrasi Sistem SKS 

Pelaksanaan sistem sks yang baik memerlukan 
ketaatan segenap unsur yang terlibat yaitu: 
mahasiswa, pengajar, dosen PA dan tenaga 
administrasi terhadap jadwal kegiatan pendidikan 
yang telah   ditentukan.   Diantaranya perkuliahan, 
ujian, memasukkan nilai ujian ke bagian  
administrasi akademik dan kemahasiswaan.  
 

 
e.   Pengisian Kartu Rencana Studi Bagi Mahasiswa 

Yang Mengulang 

Bagi mahasiswa yang mendapat nilai D atau E pada 
semester  ganjil atau semester genap, maka wajib 
mengulang  mata kuliah tersebut  pada semester 
berikutnya sesuai dengan jadwal   yang ada, dan 
harus masuk Kartu Jadwal Kuliah pada semester 
tersebut. 
Catatan: Bagi mahasiswa yang  mengulang mata 

kuliah yang diujikan pada UAS/ Ujian 
Utama Pengendalian Mutu, jumlah sks 
mata kuliah yang akan diperbaikinya 
termasuk dalam batas perhitungan 
jumlah/kuota sks yang boleh di ambil 
pada semester yang bersangkutan. 

       
 
 
 

15. Ujian dan Penilaian Ujian 

Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester 
serta Ujian Utama Pengendalian Mutu 

a.  Ujian Tengah Semester: 

Penyelenggaraan ujian dimaksudkan untuk: 
1. Menilai apakah mahasiswa telah memahami 

atau menguasai bahan bahasan yang 
disajikan dalam kuliah. 

2. Mengelompokkan mahasiswa ke dalam 
beberapa golongan berdasarkan   
kemampuan. 

3. Menilai apakah bahan kuliah disajikan sesuai 
dengan kurikulum, dan apakah cara 
penyajian dosen cukup baik. 

Ujian Tengah Semester (UTS) diselenggarakan 
setelah selesai pembahasan beberapa pokok 
bahasan sesuai dengan Satuan Acara 
Perkuliahan (SAP). Mutu penyelenggaraan 
Ujian Tengah Semester sama dengan mutu 
Ujian Akhir Semester (UAS). 

 

b  Ujian Akhir Semester 

Ujian Akhir Semester (UAS) dilakukan pada tiap 
akhir semester. Sebagaimana halnya dengan 
kuliah, mahasiswa hanya diperbolehkan 
mengikuti ujian sesuai dengan mata kuliah yang   
tercantum dalam KRS. 
Syarat-syarat akademik mengikuti Ujian Akhir 
Semester: 

a. Kehadiran   75 % 
b. Semua tugas-tugas akademik telah 

diselesaikan 
c. Memenuhi persyaratan administrasi 

keuangan, yaitu telah menyelesaikan 
seluruh kewajiban keuangan pada 
semester bersangkutan maupun semester-
semester sebelumnya. 

d. Mendaftarkan/membawa kartu ujian yang 
dilengkapi pas foto. 

Ketidaksiapan mengikuti ujian yang disebabkan 
oleh masalah akademik harus dibicarakan dengan 
Kajur atau Dosen P.A. 
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d.   Penilaian Ujian Program Diploma Tiga & 
Program Sarjana 

1.   Ujian UAS  

Pedoman penilaian keberhasilan ujian 
dinyatakan dalam huruf A, B, C, D dan E.   
 
 
 
 
 
 
 
Note : Nilai lulus Mata Kuliah pada 
Diploma (D3) & Sarjana (S1) Minimal C 
Komposisi nilai yang diberikan kepada 
seorang mahasiswa meliputi: 
a. PR / Tugas /Quiz           : 30 
%  
b. Mid semester   : 30 
% 
d. Ujian Akhir Semester/UUPM : 40 
% 
Kecuali untuk mata kuliah tertentu pada 
Program Studi tertentu disesuaikan 
dengan kondisi mata kuliahnya 
 
Program Magister dan Program Doktor 
 

Nilai Angka Nilai Huruf Nilai Bobot 

90,00 - 100 A 4,0 

85,00 - 89,99 A- 3,7 

80,00 - 84,99 B+ 3,3 

75,00 - 79,99 B 3,0 

70,00 - 74,99 B- 2,7 

65,00 - 69,99 C+ 2,3 

60,00 - 64,99 C 2,0 

55,00 - 59,99 C- 1,7 

50,00 - 54,99 D+ 1,3 

45,00 - 49,99 D 1,0 

40,00 - 44,99 D- 0,7 

0 - 39,99 E 0 

 
2.  Judisium Kelulusan Program Sarjana 

dan Diploma: 

 Memperhatikan Keputusan Permenristek 
Dikti Nomor 44 Tahun 2015 sebagai 
berikut;  

a. 2.00 – 2.75 : Cukup Memuaskan 

b. 2.76 – 3.00 : Memuaskan 

c. 3.01 – 3.50 : Sangat Memuaskan 

d. 3.51 – 4.00 : Pujian  (+ memenuhi 

Etika Akademik) 

 
e.   Penilaian Ujian Program Magister (S2) 

1.   Ujian UAS dan UUPM 

Pedoman penilaian keberhasilan ujian 
dinyatakan dalam huruf A, B, C, D dan E.   

Nilai Angka Nilai Huruf Nilai 
Bobot 

90.00 – 100 A 4.0 

85.00 – 89.99 A- 3.7 

80.00 – 84.99 B+ 3.3 

75.00 – 79.99 B 3.0 

70.00 – 74.99 B- 2.7 

65.00 – 69.99 C+ 2.3 

60.00 – 64.99 C 2.0 

55.00 – 59.99 C- 1.7 

50.00 – 54.99 D+ 1.3 

45.00 – 49.99 D 1.0 

40.00 – 44.99 D- 0.7 

0 – 39.99 E 0 

 
 

 Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) &Predikat 
Kelulusan 

1. IPK Minimal > 3,00 (tiga koma nol nol). 
2. Nilai Kelulusan Mata Kuliah adalah minimal C. 
3. Nilai C pada Transkrip hanya diperkenankan 

maksimal 1 (satu) Mata Kuliah. 
4. Predikat Kelulusan ditetapkan, sebagai berikut: 

3.00- 3.50 : Memuaskan 
3.51 - 3.75 : Sangat Memuaskan 
> 3.76         : Pujian  (+ memenuhi Etika Akademik) 

 
2.  Judisium Kelulusan Program Magister: 

 Memperhatikan Keputusan Permenristek Dikti 
Nomor 44 Tahun 2015 sebagai berikut; 
a. 3.00 - 3.50 : Memuaskan 
b. 3.51 - 3.75 : Sangat Memuaskan 
c. > 3.76         : Pujian  (+ memenuhi Etika 

Akademik) 
 

f.   Penilaian Ujian Program Doktor (S3) 

1.   Ujian UAS dan UUPM 

Pedoman penilaian keberhasilan ujian 
dinyatakan dalam huruf A, B, C, D dan E.   
 

Nilai Angka Nilai Huruf Nilai Bobot 

90.00 – 100 A 4.0 

85.00 – 89.99 A- 3.7 

80.00 – 84.99 B+ 3.3 

75.00 – 79.99 B 3.0 

70.00 – 74.99 B- 2.7 

65.00 – 69.99 C+ 2.3 

60.00 – 64.99 C 2.0 

55.00 – 59.99 C- 1.7 

50.00 – 54.99 D+ 1.3 

45.00 – 49.99 D 1.0 

40.00 – 44.99 D- 0.7 

0 – 39.99 E 0 

 

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) & 
Predikat Kelulusan 

1. IPK Minimal > 3,00 (tiga koma nol nol). 
2. Nilai Kelulusan Mata Kuliah adalah 

minimal C. 
3. Nilai C pada Transkrip hanya 
diperkenankan maksimal 1 (satu) Mata 
Kuliah. 

Nilai Angka Nilai Huruf Nilai Bobot 

80,00 – 100 A 4 

68,00 – 79.99 B 3 

56,00 – 67.99 C 2 

45,00 – 55.99 D 1 

0 – 44.99 E 0 
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