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PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat
dan hidayah-Nya Buku Panduan Akademik Institut Teknologi Nasional Yogyakarta dapat
diselesaikan. Buku ini merupakan edisi penyempurnaan dari buku-buku sebelumnya mengingat
perkembangan administrasi.

Buku Panduan Akademik ini merupakan pedoman dasar bagi Mahasiswa Baru ITNY
Angkatan Tahun Akademik 2020/2021, sehingga diharapkan para mahasiswa baru mengetahui
kondisi ITNY secara umum. Untuk mengetahui lebih jauh kondisi Program Studi, diterbitkan
pula Buku Panduan Akademik Program Studi di lingkungan ITNY.

Selanjutnya Tim Penyusun berharap semoga buku panduan ini dapat dipahami dan
bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi mahasiswa baru ITNY. Di sisi lain, buku ini
merupakan jalan bagi mahasiswa menuju tertib administrasi.

Tim penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua
pihak yang telah membantu secara moril maupun materiil sehingga buku panduan ini dapat
diterbitkan. Akhirnya penyusun berharap kritik dan saran yang bersifat membangun, untuk
kesempurnaan Buku Panduan Akademik ITNY ini.

Yogyakarta, 1 Agustus 2020

Tim Penyusun
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SAMBUTAN REKTOR

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONALYOGYAKARTA

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat
dan hidayah-Nya Buku Panduan Akademik Institut Teknologi Nasional Yogyakarta Tahun
Akademik 2020/2021 dapat diterbitkan.

Buku Panduan Akademik ini merupakan pedoman dasar khususnya bagi Mahasiswa Baru
ITNY Angkatan Tahun Akademik 2020/2021 dan umumnya kepada seluruh mahasiswa ITNY,
sehingga diharapkan para mahasiswa baru mengetahui kondisi ITNY secara umum. Untuk
mengetahui lebih jauh kondisi Program Studi, telah diterbitkan pula Buku Panduan Akademik
Program Studi di lingkungan ITNY.

Diharapkan dengan diberikannya Buku Panduan Akademik ini, setiap mahasiswa baru
dapat mempersiapkan dan menyesuaikan diri dengan kehidupan kampus khususnya di ITNY,
yang pada akhirnya diharapkan mahasiswa baru dapat menyelesaikan pendidikannya dalam
waktu sesingkat mungkin dengan memperoleh indeks prestasi yang maksimal.

Rektor

Dr. Ir. H. Ircham, M.T
NIKK : 1973000131
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Sekarang ini kecepatan pemanfaaatan teknologi dan produksi inovasi

berkembang sangat pesat sehingga memunculkan kesenjangan antara dunia
pendidikan dengan kebutuhan SDM di dunia kerja dan masyarakat. Tantangan
pendidikan abad 21 adalah peran dan strategi dalam menjembatani kesenjangan
antara proses pendidikan di Perguruan Tinggi dengan dunia kerja dan kebutuhan
inovasi. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mewadahi pendidikan abad 21
adalah Outcome-Based Education (OBE). OBE adalah pendekatan yang menekankan
pada keberlanjutan proses pembelajaran secara inovatif, interaktif, dan efektif. OBE
berpengaruh pada keseluruhan proses pendidikan dari rancangan kurikulum;
perumusan tujuan dan capaian pembelajaran; strategi pendidikan; rancangan
metode pembelajaran; prosedur penilaian; dan lingkungan/ekosistem pendidikan.

Dalam rangka menjamin proses pembelajaran agar bermutu maka perlu
adanya pedoman akademik. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional
Pendidikan TinggiPasal 41 ayat 3 bagian a yaitu Perguruan Tinggi dalam
melaksanakan standar pengelolaan wajib menyusun kebijakan, rencana strategis,
dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas
akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi
Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran.

Penerbitan Pedoman Akademik Sarjana Dan Diploma Institut Teknologi
Nasional Yogyakarta (ITNY) Tahun Akademik 2020/2021 merupakan salah satu
upaya untuk memberikan informasi lengkap tentang ITNY kepada sivitas akademika
khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal tersebut dianggap penting agar
sivitas akademika memiliki acuan yang jelas dalam melaksanakan Tri Dharma
perguruan tinggi, khususnya di bidang pendidikan dan pengajaran. Selain itu,
stakeholders ITNY memiliki gambaran yang jelas dalam memahami ITNY secara
menyeluruh. Pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat memerlukan peran serta sivitas
akademika. Ketersediaan informasi sangat menentukan kualitas peran serta sivitas
akademika dalam proses penyelenggaraan sistem pendidikan tinggi. Oleh karena itu,
buku pedoman ini wajib dibaca oleh sivitas akademika ITNY serta diketahui oleh
masyarakat, terutama stakeholders ITNY.
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B. Tujuan
Pedoman akademik ITNY ini memiliki tujuan yaitu

1. Menjaga ketertiban dan peningkatan mutu akademik Institut Teknologi Nasional
Yogyakarta

2. Acuan / pedoman bagi mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan ITNY dalam
penyelenggarakan akademik di akademik Institut Teknologi Nasional Yogyakarta

C. Sejarah Singkat
Perguruan tinggi adalah pusat penyelenggaraan dan pengembangan ilmu

pengetahuan, teknologi dan/atau seni, sebagai suatu komunitas ilmiah yang penuh
cita-cita luhur guna mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mencapai tujuan
nasional sebagai mana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa upaya mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tanggungjawab
seluruh bangsa Indonesia. Yayasan Pendidikan Teknologi Nasional (YPTN) Yogyakarta
merupakan salah satu Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi terpanggil ikut serta
dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu, Yayasan mendirikan
lembaga pendidikan tinggi yaitu Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY).

Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY) adalah lembaga pendidikan
tinggi yang merupakan perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Teknologi Nasional
(STTNAS). Sekolah Tinggi Teknologi Nasional (STTNAS) merupakan perubahan
bentuk dari Akademi Teknologi Nasional (ATNAS) berdasarkan Keputusan Menteri
Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor : 0790a/0/1986 tanggal 3
November 1986 atas usulan Yayasan.  Akademi Teknologi Nasional Yogyakarta
adalah lembaga pendidikan tinggi yang didirikan oleh Yayasan berdasarkan Surat
Keputusan Koordinator Perguruan Tinggi Wilayah IV Daerah Istimewa Yogyakarta–
Surakarta–Kedu nomor : 03/K.IV/ST/1974 pada tanggal 18 Maret 1974.

Saat ini ITNY memiliki 4 (empat) fakultas. Fakultas Teknologi Industri
mengelola Program Studi Teknik Elektro dan Program Studi Teknik Mesin. Fakultas
Teknologi Mineral mengelola Program Studi Teknik Geologi dan Program Studi
Teknik Pertambangan. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan mengelola Program
Studi Teknik Sipil dan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Fakultas Vokasi
mengelola Program Vokasi dari Program Studi Teknik Mesin dan Program
StudiTeknik Elektronika.
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D. Visi, Misi, Tujuan
1. Visi

ITNY menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam bidang teknologi dan
technopreneurship khususnya dalam pengelolaan energi dan lingkungan
berkelanjutan, di lingkup internasional pada tahun 2045.

2. Misi
a. Melaksanakan pendidikan tinggimengacupada  standar nasional pendidikan

tinggi;
b. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan teknologi dalam

bidang energi dan lingkungan yang berkelanjutan;
c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membangun

masyarakat mandiri energi berwawasan lingkungan yang berkelanjutan;
d. Melaksanakan pengembangan sumberdaya manusia yang berdaya saing

internasional berdasarkan Pancasila.
e. Melaksanakan kerjasama dengan instansi di lingkup nasional dan

internasional.

3. Tujuan
a. Menghasilkan lulusan yang unggul;
b. Menghasilkan karya ilmiah yang inovatif dan bermanfaat bagi

kesejahteraan bangsa;
c. Menghasilkan masyarakat mandiri energi dan berwawasan lingkungan;
d. Menghasilkan sumberdaya manusia yang mampu bersaing di tingkat

nasional maupun internasional yang berideologi Pancasila.
e. Menghasilkan kerjasama dalam peningkatan kompetensi dan rekrutmen

lulusan.
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E. Identitas ITNY
1. Lambang

ITNY memiliki lambang berbentuk segilima yang memiliki makna pelaksanaan
kegiatan pendidikan yang berazaskan Pancasila. Dalam segilima tersebut terdapat
gambar:
a. teratai memiliki makna semangat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan

dan kebijaksanaan yang senantiasa bermanfaat bagi masyarakat;
b. roda gigi melingkar memiliki makna keinginan untuk senantiasa bergerak dalam

mengembangkan teknologi yang senantiasa dapat berkontribusi dalam
pembangunan dan membawa semangat perubahan ke arah yang lebih baik;

c. tugu memiliki makna institusi yang lahir dan berkembang di Yogyakarta;
d. mata pena dan buku memiliki makna semangat untuk senantiasamenghasilkan

karya;
e. sayap mengepak memiliki makna keberanian dalam menggapai harapan dan

cita-cita;
f. batu bata memiliki makna pengembangan pribadi yang luhur sebagai

pondasiyang kuat dalam membangun peradaban;
g. gelombang memiliki makna jaringan kerjasama yang kuat dalampengembangan

kegiatan tridharma perguruan tinggi;
h. tanggal berdirinya ATNAS sebagai cikal bakal berdirinya ITNY, yaitu tanggal 25

Februari 1973, ditunjukkan dengan gambar 25 roda gigi, 2 gelombang, 1 tugu-
pena, 9 batubata, 7 bulu pada sayap, dan 3 lembar buku;

i. Arti warna pada lambang sebagai berikut:
1) warna kuning memiliki makna optimis dan kreatif;
2) warna biru memiliki makna cerdas dan percaya diri;
3) warna putih memiliki makna kemurnian dan kebebasan;
4) warna merah memiliki makna keberanian dan kekuatan;

j. Kode warna pada lambang ITNY sebagai berikut:
a. kuning: C: 0; M:20; Y: 100; K: 0
b. biru: C: 100; M: 94; Y: 7; K; 36
c. putih: C:0; M:1; Y:0; K: 0;
d. merah: C:26; M: 100; Y: 100; K:33;

k. Tulisan dalam lambang ITNY menggunakan jenis huruf arial.
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Lambang ITNY sebagai berikut:

2. Duaja (Bendera Almamater) ITNY
Bendera ITNY berbentuk empat persegipanjang dengan ukuran panjang 135 cm

dan lebar 90 cm, atau dengan perbandingan ukuran panjang : lebar adalah 3:2.
Bendera ITNY berwarna biru dengan dikelilingi rumbai-rumbai berwarna kuning
emas dipinggirnya dan lambang ITNY ditengahnya. Kode untuk warna biru pada
bendera ITNY adalah: C: 100; M:94; Y:7; K:36. Bendera ITNY adalah sebagai berikut:

Bendera fakultas memiliki perbandingan ukuran yang sama dengan bendera
ITNY dengan warna sebagai berikut
a. BenderaFakultas Teknologi Industri

Kode R:19; G:2; B: 145

FTI
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b. Bendera Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan

Kode R:101; G:212; B: 40

c. Bendera Fakultas Teknologi Mineral

Kode R:237; G:125; B: 49

d. Bendera Fakultas Vokasi

Kode R:238; G:0; B: 0

FV

FTM

FTSP
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3. Hymne dan Mars
ITNY memiliki Hymne dan Mars ITNY yang syairnya diciptakan oleh Yohana

Bening Pawestri Jayatun (Mahasiswi Teknik Geologi STTNAS Angkatan 2017) dan
lagu serta aransemennya disusun oleh Emanuel Maria Venanto Rio Nursetyo.
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F. Struktur Organisasi
Sesuai dengan Statuta ITNY dengan nomor 71/SK/YPTN/IV/2019 yang diterbitkan pada tanggal 25 April 2019, susunan

organisasi ITNY sebagai berikut:
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G. Program Studi dan Gelar Akademik
Berikut Ini Adalah Program Studi (Prodi) yang ada di Institut Teknologi

Nasional Yogyakarta Dan Gelar Akademik Lulusannya, Berdasarkan; Keputusan
Direktur Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi
Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46/B/Hk/2019 Tentang Daftar
Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi.

Fakultas Teknologi Industri

Program Studi Gelar Akademik Singkatan

Teknik Elektro Sarjana Teknik S.T.

Teknik Mesin Sarjana Teknik S.T.

Fakultas Teknologi Mineral

Program Studi Gelar Akademik Singkatan

Teknik Pertambangan Sarjana Teknik S.T.

Teknik Geolgi Sarjana Teknik S.T.

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan

Program Studi Gelar Akademik Singkatan

Teknik Sipil Sarjana Teknik S.T.

Perencanaan Wilayah dan Kota Sarjana Perencanaan
Wilayah dan Kota

S.P.W.K.

Fakultas Vokasi

Program Studi Gelar Akademik Singkatan

Teknik Elektronika Ahli Madya A.Md

Teknik Mesin Ahli Madya A.Md
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H. Fasilitas dan Sarana Pendidikan
1. Ruang Kuliah

Ruang kuliah ber AC dan dilengkapi dengan viewer yang tersebar di gedung A,
Gedung C dan Gedung D. Jumlah kelas di Gedung A sebanyak 16 ruang, jumlah
kelas di Gedug C sebanyak 3 ruang, dan di Gedung D sebanyak 14 ruang.

2. Kampus lapangan
Kampus lapangan ITNY merupakan sarana kegiatan kuliah lapangan yang
digunakan oleh civitas akademika ITNY dan atau selain ITNY. Lokasi kampus
lapangan ITNY berada di Dusun Degan II, Degan Dua, Banjararum, Kec.
Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55672 atau
dapat menggonakan aplikasi peta dengan klik laman berikut
http://bit.ly/kampus-lapangan-itny.

3. Laboratorium/ Studio
Laboratorium / Studio merupakan sarana Pendidikan yang dikelola oleh
Fakultas yang digunakan oleh civitas akademika ITNY untuk proses Pendidikan,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

a. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
No Laboratorium/ Studio Program Studi
1 Bahan Struktur Teknik Sipil
2 Bahan Perkerasan Teknik Sipil
3 Ilmu Ukur Tanah Teknik Sipil
4 Hidrolika Teknik Sipil
5 Mekanika Tanah Teknik Sipil
6 Studio Proses Perencanaan Perencanaan Wilayah da Kota
7 Studio Wilayah Perencanaan Wilayah da Kota
8 Studio Kota Perencanaan Wilayah da Kota
9 Studio Tapak Perencanaan Wilayah da Kota
10 Lab Geo Informasi dan Komputasi Perencanaan Wilayah da Kota
11 Bahasa Perencanaan Wilayah da Kota
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b. Fakultas Teknologi Mineral
No Laboratorium Program Studi
1 Eksplorasi Teknik Pertambangan
2 Geomekanika Teknik Pertambangan
3 Pengolahan Bahan Galian Teknik Pertambangan
4 Simulasi Komputasi dan Ekonomi Tambang Teknik Pertambangan
5 Geologi Dinamik Teknik Geologi
6 Geologi Lingkungan Teknik Geologi
7 Petrologi – Mineralogi Teknik Geologi
8 Paleontologi -Stratigrafi Teknik Geologi
9 Fisika Teknik Geologi
10 Kimia Teknik Geologi

c. Fakultas Teknologi Industri
No Laboratorium Program Studi
1 Aero Dan Hidrodinamika Teknik Mesin
2 Prestasi Mesin Teknik Mesin
3 Material Teknik Teknik Mesin
4 Desain Produk Teknik Mesin
5 Perawatan Teknik Mesin
6 Pengaturan Teknik Elektro
7 Listrik Dasar Teknik Elektro
8 Elektronika Teknik Elektro
9 Mesin-mesin Listrik Teknik Elektro
10 Instalasi Listrik Teknik Elektro
11 Komputer Teknik Elektro
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d. Fakultas Vokasi
No Laboratorium Program Studi
1 Desain (gambar mesin) Teknik Mesin
2 Pneumatik dan hidrolik Teknik Mesin
3 Otomotif Teknik Mesin
4 Las Teknik Mesin
5 CNC (CAD/CAM) Teknik Mesin
6 Manufaktur (kerja bangku dan perkakas

konvensional)
Teknik Mesin

7 Pengaturan Teknik Elektronika
8 Listrik Dasar Teknik Elektronika
9 Mesin-Mesin Listrik Teknik Elektronika
10 Instalasi Teknik Elektronika
11 Elektronika Teknik Elektronika
12 Otomasi Industri dan Robotik Teknik Elektronika

4. Student Center dan Park

Gedung Student Center & Park STTNAS yang diberi nama Prof. Dr. Ir. KPH. PK.
Haryasudirja diresmikan langsung oleh Bupati Sleman Drs. H. Sri Purnomo. M.Si.
pada Sabtu 16 September 2017 di kampus terpadu STTNAS Yogyakarta.Gedung
Student Center and Park ITNYdibangun dengankonsep multiple center dengan 4
lantai yang berfungsi sebagai berikut yaitu, area parkir mahasiswa, ruang
kegiatanmahasiswa dan sarana olahraga.

Gedung Student Center and Park ITNY Yogyakarta berguna untuk menunjang
pengembangan kualitas, inovasi dan kreativitas mahasiswa dalam berorganisasi dan
mengembangkan minat bakat secara bidang keilmuan maupun seni dan olahraga.
Komunikasi dan koordinasi dalam berorganisasi dapat membentuk mahasiswa yang
berkarakter dan memiliki soft-skill yang berkualitas guna meraih prestasi tingkat
nasional dan internasional.

5. Masjid
Masjid ITNY berada di sisi utara Gedung A kampus ITNY yang bernama Nurul

Ilmi yang diresmikan pada 26 september 2019, Masjid Nurul Ilmi oleh Kepala
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta. Masjid yang berdiri di
atas lahan seluas 360 m2, terdiri dari 2 lantai dan memiliki kapasitas sampai 300
jamaah.
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6. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan Unit Pelaksana Teknis bertujuan memperluas
wawasan dalam menunjang kegiatan PBM bagi civitas akademika ITNY dan juga
pihak luar yang memerlukan berbagai informasi/pustaka. Perpustakaan ITNY berada
di lantai 3 Gedung A. Perpustakaan ITNY dalam bentuk digital dalam versi Windows
atau Android dapat diakses melalui laman berikut https://kubuku.id/download/stt-
nasional-depok/.

7. Olahraga

Sarana Olahraga bagi seluruh civitas akademika dan karyawan meliputi :
a. Lapangan Basket
b. Panjat Dinding (wall climbing)
c. Lapangan Voli
d. Hall Olahraga Student Center and Park

8. Ruang seminar/ Ruang Sidang
Ruang seminar atau ruang siding berada di lantai 3 dan lantai 5 gedung
rektorat ITNY.

9. Lahan Parkir Motor dan Mobil
10. Sarana Transportasi

Sarana transportasi bagi civitas akademika dan karyawan berupa bus dan
kendaraan dinas

11. Unit Produksi dan Jasa (UPJ)
Menghasilkan produk-produk Teknologi Tepat Guna (TTG) dan berbagai
komponen industri. UPJBekerja sama dengan industri.

12. Auditorium
Auditorium ITNY bernama Auditorium Ir. H. Pietoyo Sukarbowo yang berada di
Gedung Rektorat.

13. Studio Musik
14. Klinik Kesehatan

Semua dosen, karyawan dan mahasiswa ITNY berhak mendapatkan pelayanan
kesehatan di klinik kesehatan ITNY sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

15. Keamanan
Satuan keamanan beroperasi 24 jam dan dilengkapi dengan CCTV di tempat-
tempat strategis dilingkungan kampus.

16. Fasilitas SIAKAD dan Hotspot Area
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SIAKAD merupakan sarana bagi mahasiswa untuk melakukan herregistrasi dan
seluruh kegiatan akademik melalui laman
https://mahasiswa.itny.ac.id/Hotspot dapat diakses dilingkungan kampus
ITNY.

I. Jurnal Ilmiah
1. KURVATEK

Jurnal KURVATEK diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat dan
Inovasi (LPPMI) Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY). Jurnal ini mempunyai misi
sebagai media pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang geologi,
pertambangan, elektro, sipil, material teknik,konservasi energi, energi terbarukan, serta
perencanaan wilayah dan kota. Area tulisan dalam jurnal ini cukup luas. Cakupan
penulisan mulai dari kajian pustaka maupun ekperimen yang ditulis dengan kaidah-
kaidah penulisan ilmiah yang baik dan benar. Jurnal ini telah terakreditasi Sinta 5. Untuk
mengkases jurnal ini dapat klik pada url berikut https://journal.itny.ac.id/index.php/krvtk.

2. REKA RUANG
Jurnal ilmiah dengan lingkup keilmuan adalah perencanaan wilayah dan kota.

Jurnal ini dikelola oleh program studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik
Sipil dan Perencanaan. Untuk mengkases jurnal ini dapat klik pada url
berikuthttps://journal.itny.ac.id/index.php/rekaruang.

3. Equilib
Jurnal ilmiah Mahasiswa dengan lingkup keilmuan adalah Teknik sipil. Jurnal ini

dikelola oleh program studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan.
Jurnal ini berisi hasil karya skripsi mahasiswa Teknik Sipil. Untuk mengkases jurnal ini
dapat klik pada url berikut https://journal.itny.ac.id/index.php/equilib.

4. Cendekia Mekanika
JURNAL CENDEKIA MEKANIKA (e-ISSN : 2622-2736) : Jurnal Mahasiswa Teknik

Mesin, merupakan Jurnal Teknologi Bidang Mekanika meliputi Rekayasa Konversi
Energi, Rekayasa Material, Rekayasa Konstruksi, Rekayasa. Jurnal ini dikelola oleh
program studi Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri. Jurnal ini berisi hasil karya
skripsi mahasiswa Teknik Mesin. Untuk mengkases jurnal ini dapat klik pada url berikut
https://journal.itny.ac.id/index.php/cendekia.
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5. Jurnal TE
JMTE merupakan Jurnal Mahasiswa Teknik Elektro yang diterbitkan oleh Jurusan

Teknik Elektro Program Studi S1 Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, sebagai
sarana diseminasi dan publikasi artikel hasil penelitian yang dilakukan oleh para
mahasiswa di bidang teknik elektro yang meliputi teknik energi listrik, teknik
elektronika, teknik komputer, teknik telekomunikasi, elektronika daya, energi
terbarukan, sistem embedded, dan kecerdasan buatan. Artikel yang diajukan untuk
diterbitkan pada JMTE merupakan naskah asli dan belum pernah dipublikasikan
secara tertulis pada majalah atau jurnal ilmiah dimanapun. Untuk mengkases jurnal
ini dapat klik pada url berikuthttps://journal.itny.ac.id/index.php/te.

6. GEODA
GEODA (e-ISSN: 2622-4259 ) : Jurnal Mahasiswa Geologi Geoda merupakan

kumpulan artikel ilmiah yang dikelola Jurusan Teknik Geologi Institut Teknologi
Nasional Yogyakarta dengan bahasa Indonesia dan Inggris sebagai media publikasi
hasil penelitian ilmiah yang berkualitas dari berbagai disiplin ilmu di bidang
kebumian. Artikel ilmiah belum pernah dipublikasikan atau tidak sedang diajukan
pada majalah/jurnal lain. Jurnal yang diterbitkan adalah berisikan berbagai topik
geologi mengenai geosains, vulcanology, georesources, geohazard, geoenvironment,
mining, and petroleum.Untuk mengkases jurnal ini dapat klik pada url
berikuthttps://journal.itny.ac.id/index.php/geoda.

7. MATRA
MATRA merupakan jurnal ilmiah dalam bidang perencanaan wilayah dan kota

yang dikelola oleh Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. MATRA menggunakan
manajemen pengelolaan secara online dengan frekuensi terbitan 2 nomor / volume
/ tahun. MATRA menjadi wadah publikasi dan komunikasi ilmiah bagi dosen maupun
umum dalam mengembangkan keilmuannya. Bidang kajian pada jurnal MATRA
meliputi bidang Perencanaan Wilayah dan Kota secara umum maupun kajian-kajian
khusus seperti Perencaan Wilayah Pesisir dan Pulau, Perencanaan Kota Inklusif,
Perencanaan Wilayah Berkelanjutan, Perencanaan Kawasan pariwisata dan
pemberdayaan masyarakat.Untuk mengkases jurnal ini dapat klik pada url
berikuthttps://journal.itny.ac.id/index.php/matra.



20

8. Mining Insight
MINING INSIGHT (e-issn : 2622 - 268X), jurnal ini terdapat materi dalam bidang

pertambangan yang berwawasan lingkungan dengan beberapa pembahasan
meliputi teknik eksplorasi tambang, Geomekanika, pengolahan bahan galian,
hidrogeologi, ekonomi mineral dan batubara serta perencanaan tambang terbuka
dan bawah tanahUntuk mengkases jurnal ini dapat klik pada url
berikuthttps://journal.itny.ac.id/index.php/mining

9. ReTii
Seminar Nasional RekayasaTeknologi Industri dan Informasi (RETII) merupakan

kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Nasional
Yogyakarta. Seminar ini adalah suatu pertemuan antara pemikiran peneliti dan
mahasiswa pascasarjana terlibat dalam multi-disiplin, antar-disiplin dan lintas-
disiplin ilmu. Oleh karenanya, seminar ini mencari makalah-makalah yang
merefleksikan dan mengkritisi sub-sub tema terkait.Untuk mengkases jurnal ini
dapat klik pada url berikuthttps://journal.itny.ac.id/index.php/ReTII.

J. Akreditasi Institusi dan Program Studi
Akreditasi Institut Teknologi Nasional Yogyakarta saat ini berberingkat B, dengan No.
SK 349/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/V/2019.

No Program Studi Fakultas Akreditasi No. SK
1 Teknik Elektro Fakultas

Teknologi
Industri

B 5840/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020
2 Teknik Mesin B 4532/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XI/2019

3 Teknik
Pertambangan

Fakultas
Teknologi
Mineral

C 4580/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XI/2019

4 Teknik Geologi B 4542/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XI/2019
5 Teknik Sipil Fakultas

Teknik Sipil
dan
Perencanaan

B 4106/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/X/2019
6 Perencanaan

Wilayah dan Kota
B 2166/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020

7 Teknik Elektronika
Fakultas
Vokasi

B 4127/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-
III/X/2019

8 Teknik Mesin B 3124/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-
III/V/2020
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BAB II
PROGRAM PENDIDIKAN ITNY

A. Fakultas Teknologi Industri
Fakultas Teknologi Industri terdiri dari 2 (dua) program studi sarjana yaitu

Program Studi Teknik Elektro dan Program Studi Teknik Mesin. Berdasarkan
permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 17 yaitu masa studi mahasiswa paling lama
7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana
terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh
empat) Satuan Kredit Semester.

1. Susunan Organisasi di Lingkungan Fakultas Teknologi Industri
a. Dekan
b. Sekretaris Dekan
c. Ketua Program Studi Teknik Elektro
d. Ketua Program Studi Teknik Mesin

B. Fakultas Teknologi Mineral
Fakultas Teknologi Mineral terdiri dari 2 (dua) program studi sarjana yaitu

Program Studi Teknik Pertambangan dan Program Studi Teknik Geologi.
Berdasarkan permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 17 yaitu masa studi mahasiswa
paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma
empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144
(seratus empat puluh empat) Satuan Kredit Semester.

1. Susunan Organisasi di Lingkungan Fakultas Teknologi Mineral
a. Dekan
b. Sekretaris Dekan
c. Ketua Program Studi Teknik Pertambangan
d. Ketua Program Studi Teknik Geologi

C. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan terdiri dari 2 (dua) program studi sarjana

yaitu Program Studi Teknik Sipil dan Program Studi Perencanaan Wilayah dan
Kota.Berdasarkan permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 17 yaitu masa studi
mahasiswa paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program
diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit
144 (seratus empat puluh empat) Satuan Kredit Semester.
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1. Susunan Organisasi di Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
a. Dekan
b. Sekretaris Dekan
c. Ketua Program Studi Teknik Sipil
d. Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

D. Fakultas Vokasi
Fakultas Teknologi Industri terdiri dari 2 (dua) program studi vokasi yaitu

Program Studi Teknik Elektronika dan Program Studi Teknik Mesin. Berdasarkan
permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 17 yaitu paling lama 5 (lima) tahun
akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling
sedikit 108 (seratus delapan) Satuan Kredit Semester.

1. Susunan Organisasi di Lingkungan Fakultas Vokasi
a. Dekan
b. Sekretaris Dekan
c. Ketua Program Studi D3 Teknik Mesin
d. Ketua Program Studi D3 Teknik Elektro
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BAB III INFORMASI AKADEMIK
A. Pendaftaran Calon Mahasiswa
1. BIDIK MISI

BIDIKMISI adalah pola seleksi melalui bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa
tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh
pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu.

a. Syarat Umum
1) Lulus SMA/SMK/MA semua jurusan
2) Mengisi formulir pendaftaran secara online di http://admisi.itny.ac.id
3) Membayar Uang Pendaftaran sebesar Rp. 200.000,-
4) Pas photo terbaru ukuran 3 x 4 (berlatar belakang biru)
5) Ijazah SLTA (atau sederajat), Surat Keterangan Lulus (SKL) bagi yang belum resmi

lulus, dan Rapor kelas XII
6) Akta Kelahiran
7) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) bagi yang belum memiliki KTP
8) Surat Bukti Kewarganegaraan R.I. (SKBRI) yang telah dilegalisir oleh yang berwenang

bagi calon mahasiswa WNI Keturunan
9) Surat Keputusan Ganti Nama yang telah dilegalisir oleh yang berwenang bagi WNI

Keturunan
10) Surat Ijin Belajar Mendiknas R.I. yang telah dilegalisir oleh yang berwenang bagi WNA

b. Syarat Khusus
1) Kartu Bidikmisi dan Formulir Bidikmisi
2) Camaba mendaftar BIDIKMISI dihttps:

//bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id/siswa/default/login untuk memperoleh Kartu
Bidikimisi dan Formulir Bidikmisi. Setelah camaba mendaftar maka Kartu Bidikmisi
dan Formulir Bidikmisi harus didownload dan discan.

3) Rapor semester 1 s.d 5
4) Nilai ujian nasional
5) Surat keterangan prestasi/peringkat akademis dari pihak sekolah
6) Surat keterangan prestasi ekstrakurikuler dari pihak sekolah
7) Kartu Keluarga (KK)
8) Kartu Keluarga Miskin (KMS/KIP/BSM)
9) Surat keterangan tidak mampu ditandatangani pejabat setempat (RT, RW, Lurah,

dan/atau Camat)
10) Bukti rekening listrik bulan terakhir atau bukti pembayaran PBB
11) Foto rumah
12) Slip gaji/surat keterangan penghasilan orang tua



24

2. JPBU (Jalur Penelusuran Bibit Unggul)
Jalur Penelusuran Bibit Unggul merupakan seleksi masuk Perguruan Tinggi didasarkan atas

nilai rapormatematika atau fisika minimal 8 pada salah satu semester

a. Syarat Umum
1) Lulus SMA/SMK/MA semua jurusan
2) Mengisi formulir pendaftaran secara online di http://admisi.itny.ac.id
3) Membayar Uang Pendaftaran sebesar Rp. 200.000,-
4) Pas photo terbaru ukuran 3 x 4 (berlatar belakang biru)
5) Ijazah SLTA (atau sederajat), Surat Keterangan Lulus (SKL) bagi yang belum resmi lulus,

dan Rapor kelas XII
6) Akta Kelahiran
7) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) bagi yang belum memiliki KTP
8) Surat Bukti Kewarganegaraan R.I. (SKBRI) yang telah dilegalisir oleh yang berwenang

bagi calon mahasiswa WNI Keturunan
9) Surat Keputusan Ganti Nama yang telah dilegalisir oleh yang berwenang bagi WNI

Keturunan
10) Surat Ijin Belajar Mendiknas R.I. yang telah dilegalisir oleh yang berwenang bagi WNA

b. Syarat Khusus
1) Rapor semester 1 s.d 5 (Kelas X s.d XII) dengan nilai matematika atau fisika salah satu

semester adalah 8
2) Surat keterangan berprestasi dari pihak sekolah dalam bidang akademi

3. JPP (Jalur Penelusuran Prestasi)
Jalur Penelusuran Prestasi merupakan seleksi masuk Perguruan Tinggi didasarkan atas

prestasi kejuaraan/lomba yang dimiliki minimal pada tingkat kabupaten dan ataudidasarkan
atas keikutsertaan dalam organisasi kesiswaan sebagai Pengurus Organisasi OSIS, Pengurus
Organisasi Sekolah, dan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan.

a. Syarat Umum
1) Lulus SMA/SMK/MA semua jurusan
2) Mengisi formulir pendaftaran secara online di http://admisi.itny.ac.id
3) Membayar Uang Pendaftaran sebesar Rp. 200.000,-
4) Pas photo terbaru ukuran 3 x 4 (berlatar belakang biru)
5) Ijazah SLTA (atau sederajat), Surat Keterangan Lulus (SKL) bagi yang belum resmi lulus,

dan Rapor kelas XII
6) Akta Kelahiran
7) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) bagi yang belum memiliki KTP
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8) Surat Bukti Kewarganegaraan R.I. (SKBRI) yang telah dilegalisir oleh yang berwenang
bagi calon mahasiswa WNI Keturunan

9) Surat Keputusan Ganti Nama yang telah dilegalisir oleh yang berwenang bagi WNI
Keturunan

10) Surat Ijin Belajar Mendiknas R.I. yang telah dilegalisir oleh yang berwenang bagi WNA

b. Syarat Khusus
1) Sertifikat kejuaraan/lomba minimal level kabupaten yang telah dilegalisir oleh pihak

sekolah
2) Sertifikat atau surat keterangan dari pihak sekolah bahwa pernah menjadi Pengurus

Organisasi Osis, Pengurus Oganisasi Sekolah, dan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan

4. JU (Jalur Undangan)
Jalur Undangan merupakan seleksi masuk Perguruan Tinggi dilaksanakan olehITNY dengan

melalui memberikan undangan kepada calon mahasiswa baru.

a. Syarat Umum
1) Lulus SMA/SMK/MA semua jurusan
2) Mengisi formulir pendaftaran secara online di http://admisi.itny.ac.id
3) Pas photo terbaru ukuran 3 x 4 (berlatar belakang biru)
4) Ijazah SLTA (atau sederajat), Surat Keterangan Lulus (SKL) bagi yang belum resmi lulus,

dan Rapor kelas XII
5) Akta Kelahiran
6) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) bagi yang belum memiliki KTP
7) Surat Bukti Kewarganegaraan R.I. (SKBRI) yang telah dilegalisir oleh yang berwenang

bagi calon mahasiswa WNI Keturunan
8) Surat Keputusan Ganti Nama yang telah dilegalisir oleh yang berwenang bagi WNI

Keturunan
9) Surat Ijin Belajar Mendiknas R.I. yang telah dilegalisir oleh yang berwenang bagi WNA

b. Syarat Khusus

Membawa undangan asli yang resmi dikeluarkan oleh ITNY
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5. CBT (Computer Based Test)
Computer Based Test merupakan seleksi masuk Perguruan Tinggi didasarkan atashasil nilai

tes masuk CBT (Computer Based Test) yang diselenggarakan dikampus ITNY.

e. Syarat Umum
1) Lulus SMA/SMK/MA semua jurusan
2) Mengisi formulir pendaftaran secara online di http://admisi.itny.ac.id
3) Membayar Uang Pendaftaran sebesar Rp. 200.000,-
4) Pas photo terbaru ukuran 3 x 4 (berlatar belakang biru)
5) Ijazah SLTA (atau sederajat), Surat Keterangan Lulus (SKL) bagi yang belum resmi lulus,

dan Rapor kelas XII
6) Akta Kelahiran
7) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) bagi yang belum memiliki KTP
8) Surat Bukti Kewarganegaraan R.I. (SKBRI) yang telah dilegalisir oleh yang berwenang

bagi calon mahasiswa WNI Keturunan
9) Surat Keputusan Ganti Nama yang telah dilegalisir oleh yang berwenang bagi WNI

Keturunan
10) Surat Ijin Belajar Mendiknas R.I. yang telah dilegalisir oleh yang berwenang bagi WNA

f. Syarat Khusus

Memenuhi Passing Grade tiap program studi yang dipilih.

6. Calon mahasiswa lanjutan/transfer
a. Melakukan pendaftaran secara online di http://pmb.itny.ac.id
b. Membayar Uang Pendaftaran sebesar Rp. 250.000,-
c. Memiliki bukti bahwa calon mahasiswa terdaftar di website PDPT DIKTI
d. Memiliki bukti bahwa Perguruan Tinggi Asal memiliki akreditasi institusi atauprodi yang

minimal sama dengan akreditasi institusi atau prodi yang ada di ITNY.
e. Khusus bagi calon yang memilih jurusan/program studi Teknik Geologi, Teknik
f. Elektro dan Teknik Pertambangan harus memiliki surat keterangan bebasbuta warnadari

dokter yang nanti akan diverifikasi oleh petugas PMB
g. Menyerahkan dan mengunggah dokumen:

1) Pas photo terbaru ukuran 3 x 4 (berlatar belakang biru)
2) Ijazah D3 (bagi calon mahasiswa lanjutan)
3) Ijazah SLTA/sederajat (bagi calon mahasiswa transfer)
4) Surat keterangan pindah dari PTN/PTS asal (bagi calon mahasiswatransfer)
5) Transkrip nilai
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6) Surat permohonan pengajuan melanjutkan studi yang ditujukan kepada Rektor
ITNY bermaterai Rp. 6000,00 (format dapat diunduh di http://pmb.itny.ac.id atau
mengambil di Sekretariat PMB) bagi calonmahasiswa lanjutan

7) Surat permohonan pengajuan pindah ditujukan kepada Rektor ITNY bermaterai
Rp. 6000,00 (format dapat diunduh di http://pmb.itny.ac.idatau mengambil di
Sekretariat PMB) bagi calon mahasiswa transfer

8) Akta Kelahiran dan KTP atau KK (bagi yang belum memiliki KTP)
9) Surat pernyataan kesanggupan membayar/menyumbang bermaterai Rp. 6000,-

(camaba mengunduh di akun pendaftaran masing-masing setelah dinyatakan lolos
seleksi untuk kemudian diisi dan ditandatangani di atas materai dan diserahkan
bersama dengan seluruh berkas persyaratan yang lain)

10) Surat Bukti Kewarganegaraan R.I. yang telah dilegalisir oleh yang berwenang bagi
calon mahasiswa WNI Keturunan.

11) Surat Keputusan Ganti Nama yang telah dilegalisir oleh yang berwenang bagi WNI
Keturunan.

12) Surat Ijin Belajar Mendiknas R.I. yang telah dilegalisir oleh yang berwenang bagi
WNA.

B. Pembiayaan
Biaya pendidikan bagi setiap mahasiswa di ITNY diatur melalui Surat Keputusan Rektor

Nomor 228/SK/ITNY/REKTOR/XI/2019Tahun 2019 tentang Aturan dan Pengaturan Biaya
PendidikanBagi Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2020/2021,Di Lingkungan Institut Teknologi
Nasional Yogyakarta. Biaya pendidikan tersebut dapat dibayarkan oleh mahasiswa secara host
to host melalui Bank yang bekerjasama dengan Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, yaitu
Bank Bukopin di seluruh wilayah Indonesia sesuai kalendar akademik yang telah ditetapkan.

C. Prosedur Adminitsrasi dan Layanan Akademik
1. Registrasi administrasi Calon Mahasiswa Baru (Camaba)

a. Camaba yang telah dinyatakan diterima akan mendapat pengantar pembayaran Her-
Registrasi pada akun masing-masing.

b. Camaba membayar Her-Registrasi sesuai surat ketetapan biaya secara host to host ke
rekening: Bank Bukopin : 100.1476.04.8 atas nama PENDIDIKAN TEK.NAS.YKYYS

c. Jika camaba berada di Kampus ITNY maka pembayaran dapat langsung dilakukan di
Loket Bank Bukopin, Gedung Rektorat Lt.2. Jika camaba berada di luar Kampus ITNY
maka camaba dapat memilih transfer melalui loket teller dan ATM Bank Bukopin
ataupun antar Bank.
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d. Verifikasi pembayaran dilakukan secara otomatis. Jika dalam 1x24 jam pembayaran
belum dinyatakan terverifikasi maka camaba dapat mehubungi pihak PMB ITNY dan
Camaba dapat mengunggah scan bukti pembayaran melalui email: pmb@itny.ac.id atau
melalui whatsapp: 0811 2631 231 untuk diverifikasi.

e. Dalam proses pembayaran, Camaba juga dapat sekaligus mengunggah seluruh berkas
kelengkapan di akun masing-masing,yaitu:
1) Foto
2) KTP
3) Kartu Keluarga
4) Akta kelahiran
5) Ijasah SMA / sederajat
6) Ijasah /SKL
7) Surat keterangan tidak buta warna

f. Setelah seluruh proses Her-Registrasi dilakukan maka camaba akan mendapatkan
notifikasi pada akun dan email yang menyatakan bahwa camaba resmi diterima dengan
keterangan Nomor Indentitas Mahasiswa (NIM) terlampir.

g. Camaba yang sudah mendapatkan NIM secara otomatis telah tercatat sebagai peserta
PPTMB.

h. Camaba menghubungi panitia PPTMB untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut
mengenai PPTMB dan Kuliah Perdana.

i. Camaba menuju bagian loket logistik ITNY basement Gedung Rektorat untuk melakukan
pengukuran Jaket Almamater dan perlengkapan lainnya.
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2. Registrasi dan Pengisian Rencana Studi
a. Mahasiswa Semester 1 dan Semester 2

b. Mahasiswa Semester 3 dan seterusnya
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3. Sanksi Tidak Melakukan Registrasi
a. Mahasiswa yang terlambat melakukan berbagai jenis registrasi sesuai dengan jadwal

yang telah ditetapkan dalam Kalender Akademik ITNY, diharuskan meninggalkan
kegiatan akademik.

b. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi pada satu semester tertentu tanpa
mengajukan cuti akademik, maka semester tersebut tetap diperhitungkan dalam masa
studi mahasiswa yang bersangkutan.

c. Bagi mahasiswa yang tidak aktif kuliah melebihi 4 (empat) semester berturut-turut
dinyatakan mengundurkan diri. Jika ingin aktif kembali harus memenuhi persyaratan
dan prosedur sebagai mahasiswa lanjutan.

d. Mahasisw yang tidak melakukan registrasi dan tidak mengajukan cuti kuliah maka tetap
membayar SPP Tetap.

4. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
a. KTM diberikan kepada mahasiswa baru yang sudah menyelesaikan registrasi

administrasi.
b. KTM berfungsi sebagai bukti mahasiswa ITNY.
c. KTM dipergunakan untuk mendapatkan akses berbagai fasilitas di ITNY.Setiap semester.

5. Cuti Kuliah
Persyaratan untuk Cuti Kuliah, diatur sebagai berikut :
a. Mahasiswa mengajukan permohonan cuti kepada Dekan Fakultas masing-masing, dibuat di

atas kertas bermaterai cukup dan diketahui oleh Orang Tua/ Wali sesuai dengan formulir
yang tersedia.

b. Permohonan cuti diajukan di awal semester (sampai dengan masa KRS berakhir) yang
berjalan dengan dilampiri:
1. Bukti pelunasan pembayaran SPP semester sebelumnya,
2. Surat Bebas Perpustakaan ITNY,
3. Surat Bebas Laboratorium, dan
4. Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari

Instansi/Perusahaan/Lembaga manapun, yang diketahui oleh Ka. BAK.
c. Apabila masa KRS berakhir, maka mahasiswa yang bersangkutan dianggap sebagai

mahasiswa Non Aktif.
d. Setelah permohonan disetujui oleh Dekan, maka yang bersangkutan diwajibkan membayar

biaya administrasi cuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
e. Surat Keterangan cuti diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan setelah butir 3 di

atas diselesaikan.
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f. Bila mana mahasiswa telah membayar SPP tetap kemudian mengajukan permohonan cuti
maka biaya tersebut dialihkan sebagai SPP Tetap pada semester berikutnya.

g. Mahasiswa yang berstatus cutitidak berhak untuk mengikuti kegiatan proses belajar
mengajar baik kokurikuler maupun non kokurikuler, mendapatkan/memperoleh layanan
administrasi dan akademik berupa apapun, dan keikutsertaan dalam Program Asuransi
Kecelakaan Mahasiswa.

h. Persetujuan cuti hanya dapat diberikan per semester dengan maksimal 2 (dua) semester
berurutan, selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan harus aktif kembali.

i. Ijin perubahan status cuti menjadi aktif atau sebaliknya bila dimungkinkan hanya berlaku
satu kali dalam semester berjalan.

j. Mahasiswa setelah cuti, apabila aktif kembali maka mendapat jatah SKS sesuai IPS sebelum
cuti.

k. Ijin cuti tidak berlaku bagi mahasiswa baru semester I dan II

6. Pindah Jalur dan/atau Program
Pengertian Pindah Jenjang Pendidikan dan/atau Pindah Program internal ITNY adalah

sebagai berikut :

a. Pindah Jenjang Pendidikan adalah seorang mahasiswa yang semula terdaftar sebagai
mahasiswa Jenjang Diploma III (D-III)kemudian mengajukan permohonan untuk pindah ke
JenjangStrata 1 (S-1) dan sebaliknya.

b. Pindah Program adalah seorang mahasiswa yang semula terdaftar sebagai mahasiswa
Program Studi tertentu Jenjang S-1/D-3 kemudian mengajukan permohonan untuk pindah
ke Program Sudi yang lain pada Jenjang yang sama dengan rincian sumbangan gelombang
tertentu. Diijinkan setelah minimal satu tahun dan kuota masih tersedia.

c. Pindah Jenjang Pendidikan dan Program Studi adalah seorang mahasiswa yang semula
terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Teknik tertentu Jenjang Strata 1 (S-1)
kemudian mengajukan permohonan untuk pindah ke Program Studi yang lain Jenjang
Diploma III (D-III).

7. Pindah Kuliah/mengundurkan diri
Prosedur untuk Pindah kuliah/mengundurkan diri : mahasiswa mengajukan permohonan

bermeterai cukup yang ditujukan kepada Ketua ITNY dan diketahui Orang Tua/Wali  disertai
alasan pindah kuliah/mengundurkan diri sesuai dengan prosedur yang berlaku.

ITNY akan memberikan Surat Keterangan yang berisikan antara lain bahwa yang
bersangkutan pernah menjadi Mahasiswa ITNY dan Surat Keterangan ini hanya diberikan 1
(satu) kali.
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Bilamana karena sesuatu hal ternyata yang bersangkutan berminat masuk kembali ke ITNY,
maka yang bersangkutan diwajibkan memenuhi persyaratan sebagaimana yang berlaku bagi
mahasiswa baru.

Bagi mahasiswa baru yang sudah Herregistrasi dan sebelum 1 September membatalkan
sebagai mahasiswa baru akan dikenakan sanksi pengembalian uang sebesar 50%. Bagi
mahasiswa setelah 1 September mengundurkan diri tidak dapat menarik kembali uang
Herregistrasi.

8. Penerimaan Mahasiswa Lanjutan/pindahan

Mahasiswa Lanjutan adalah lulusan Sarjana Muda / Diploma III dari Perguruan Tinggi lain
atau dari ITNY, sedangkan Mahasiswa Pindahan adalah mahasiswa Jenjang Pendidikan D-3/S-1
dari PT lain yang terakreditasi dan tercatat di PDPT DIKTI.

a. Prosedur Pengajuan Melanjutkan Studi
Membayar Uang Pendaftaran dan mengisi formulir pendaftaran

1) Calon mahasiswa membuat surat permohonan bermeterai cukupyang ditujukan
kepada Ketua ITNY dilampiri persyaratan yang telah ditentukan.

2) Calon mahasiswa menghadap ke Ketua Jurusan dengan membawa surat permohonan
yang telah diagendakan berikut persyaratannya, untuk :
a) mengikuti test masuk sesuai ketentuan dari Jurusan masing-masing.
b) menyetujui/menandatangani transkrip konversi nilai.

3) Calon mahasiswa menunggu surat jawaban dari ITNY (setelah persetujuan konversi
nilai ditandatangani calon mahasiswa).

b. Persyaratan Pengajuan Melanjutkan Studi
Persyaratan melanjutkan studi Jenjang Strata 1 (S-1) antara lain : mengajukan surat

permohonan yang ditujukan kepada RektorITNY bermeterai cukup dengan dilampiri :

1) Copy Ijazah Program Diploma III dari PTN / PTS yang telah dilegalisir
2) Copy Transkrip / Daftar Nilai yang telah dilegalisir lengkap dengan kode mata kuliah
3) Copy Akte Kelahiran yang telah dilegalisir
4) Pas Foto hitam putih ukuran 2 x 3 & File Pasfoto berwarna
5) Copy SK Akreditasi Institusi/Program Studi

c. Waktu dan Biaya
1) Pendaftaran sesuai dengan jadwal PPMB yang berlaku.
2) Membayar Biaya Administrasi Pendaftaran
3) Membayar Biaya Pembinaan PendidikanJenjang Strata 1 (S-1), terdiri dari :
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a) SPP Tetap Strata 1 (S-1)/semester
b) SPP Variabel Strata 1 (S-1)/sks.
c) Uang Pendampingan/KegiatanKemahasiswaan/semester
d) Uang Asuransi & Kesehatan/tahun
e) Jas Almamater & Topi (1x bayar)
f) Biaya OSPELMAB (1 x bayar)
g) Biaya Praktikum akan diumumkan tersendiri oleh Institusi.

4) Membayar Biaya Pembinaan PendidikanJenjang Diploma III (D-3)yaitu Uang Kuliah
Tunggal (UKT).

5) Sumbangan Pengembangan ITNY

9. Putus Studi
Seorang mahasiswa yang telah dinyatakan Putus Studi atau Drop Out (DO) sesuai dengan

peraturan yang berlaku. Mahasiswa dinyatakan DO apabila
1. Mahasiswa selama 2 tahun pertama tidak dapat mencapai 30 SKS atau IPK minimal 2,00
2. Mahasiswa tidak melakukan her-registrasi tanpa surat pemberitahuan selama 4 (empat)

semester secara berturut-turut.
3. Mahasiswa yang studinya lebih dari 14 (empat belas) semester untuk jenjang Strata 1 (S-

1) dan lebih dari 10 (sepuluh) semester untuk jenjang Diploma III (DIII)
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BAB IV KURIKULUM
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian

dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.Pemerintah telah menetapkan tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 dan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. KKNI merupakan pernyataan
kualitas sumber daya manusia Indonesia sesuai dengan tingkat kemampuan. Tingkat
kemampuan ini dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (learning outcome). Dalam
pengembangan kurikulum, perguruan tinggi wajib mengacu pada KKNI.

Tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum di era
Revolusi Industri 4.0 adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi data,
literasi teknologi, dan literasi manusia yang berakhlak mulia berdasarkan pemahaman
keyakinan agama. Selain itu, lulusan perguruan tinggi juga dituntut untuk memiliki 6 (enam)
kompetensi meliputi digital thinking, critical thinking, creative, collaboration, communication
dan compassion.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah memberlakukan kebijakan baru dibidang
pendidikan tinggi melalui program “Merdeka Belajar – Kampus Merdeka(MBKM)” yang
dituangkan dalam Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang StandarNasional Pendidikan Tinggi
dan Permendikbud No. 7 tahun 2020 tentang Pendirian,Perubahan, Pembubaran Perguruan
Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan,Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Salah satu
dari kebijakan Program MBKMadalah mahasiswa dapat mengambil SKS di luar program studi
maupun di luarperguruan tinggi selama 3 semester untuk menambah capaian pembelajaran
yang belumdidapatkan dari program studi asal. Implementasi kebijakan Program
MBKMdiharapkan akan menciptakan link and match antara lulusan perguruan tinggi
denganketerserapan tenaga kerja di era revolusi industri 4.0.

Tantangan pendidikan abad 21 adalah peran dan strategi dalam menjembatani
kesenjangan antara proses pendidikan di Perguruan Tinggi dengan dunia kerja dan kebutuhan
inovasi. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mewadahi pendidikan abad 21 adalah
Outcome-Based Education (OBE). OBE adalah pendekatan yang menekankan pada
keberlanjutan proses pembelajaran secara inovatif, interaktif, dan efektif. OBE berpengaruh
pada keseluruhan proses pendidikan dari rancangan kurikulum; perumusan tujuan dan capaian
pembelajaran; strategi pendidikan; rancangan metode pembelajaran; prosedur penilaian; dan
lingkungan/ekosistem pendidikan.

Saat ini ITNY telah menerapkan Outcome-Based Education (OBE) melalui kurikulum
Merdeka Belajar-Kampus Merdeka bagi mahasiswa Angkatan 2020/2021. Konsep kurikulum
tersebut diperinci pada dokumen kurikulum tiap fakultas. Proses pembelajaran di ITNY
mengacu pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
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(RPP).Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana pembelajaran pada suatu
dan/atau kelompok mata kuliah yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar,
materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk
penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar.Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah
penjabaran secara rinci rencana perkuliahan yang memuat rincian materi kuliah tiap
pertemuan dan berikut  tujuan belajarnya  serta buku-buku acuan untuk belajar. Setiap mata
kuliah terinci dalam 14-16 tatap muka termasuk ujian.

A. Sistem Perkuliahan ITNY
Sistem Perkuliahan di ITNY adalah Sistem Kredit Semester (SKS).Sistem Kredit Semester (SKS)

adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester
(SKS), untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan
beban penyelenggaraan program.Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 14
sampai 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya.

Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar
yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam
perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh
sekitar 1 - 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 - 2 jam kegiatan mandiri.

B. Beban Studi
Kurikulum yang berlaku di Program Studi yang dikelola oleh Fakultas mengikuti peraturan

perundangan yang berlaku di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Secara
berkala diadakan peninjauan, sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pasar
kerja dinamis.

ITNY menetapkan beban studi di tiap Program Studi sebagaimana tersebut di bawah ini :

No Program Studi Program
Beban Studi

( sks )
1. Teknik Sipil Strata 1 144
2. Teknik Mesin Strata 1 144
3. Teknik Elektro Strata 1 144
4. Teknik Geologi Strata 1 144
5. Teknik Pertambangan Strata 1 144
6 Perencanaan Wilayah dan Kota Strata 1 144
7. Teknologi Mesin Diploma III 112
8. Teknik Elektronika Diploma III 112
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Sedangkan Beban studi mahasiswa setiap semester bergantung kepada Indeks Prestasi
Semester (IPS) yang diraih oleh mahasiswa, paling cepat dimulai dari semester II (dua).
Pedoman umum beban studi mahasiswa setiap semester adalah sebagai berikut:

No Indeks Prestasi Semester Beban Studi ( sks ) Maksimal
1 3,01 - 4,00 24 sks
2 2,51 - 3,00 21 sks
3 2,01 - 2,50 18 sks
4 1,51 - 2,00 16 sks
5 0,00 - 1,50 12 sks

C. Mata Kuliah
Daftar mata kuliah selengkapnya dapat dilihat pada masing-masing Program Studi dansecara

umum, mata kuliah pada kurikulum tersebut mengandung atas substansi lima mata kuliah,
yaitu :
1. Mata Kuliah Penciri Institusi (MPI)

- Kepemimpinan
- Technopreneurship
- Pengembangan Kreatifitas

2. Mata Kuliah Wajib Umum
- Pendidikan Agama
- Bahasa Indonesia
- Pendidikan Pancasila
- Pendidikan Kewarganegaraan

3. Mata Kuliah Pokok Program Studi
4. Mata Kuliah Pilihan
5. Mata Kuliah Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

D. Proses Belajar Mengajar
Proses Belajar Mengajar (PBM) di lingkungan ITNY, secara umum antara lain meliputi hal-hal

sebagai berikut :
1. PBM merupakan transfer Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang berlangsung antara

yang  mengajar (dosen) dan yang diajar (mahasiswa).
2. PBM dilaksanakan secara komunikatif dan menganut asas SCL (Student Center Learning),

sehingga terjadi suatu dialog antara yang mengajar (dosen) dan yang diajar
(mahasiswa).Materi belajar mengajar disesuaikan dengan bahan kajian dan RPS mata kuliah
yang bersangkutan dan yang telah disahkan olehProgram Studi maupun ITNY.
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3. PBM berlangsung di dalam dan di luar kelas dengan sistem tatap muka secara langsung dan
atau daring dan terjadwal.

4. Evaluasi dilakukan disetiap tatap mukabaik secara tertulis dan lisan, Ujian Tengah Semester,
maupun Ujian Akhir Semester dan Ujian Remidi.

5. Hasil evaluasi disampaikan lagi ke mahasiswa, dengan tujuan agar mahasiswa dapat
mengetahui sejauh mana kemampuan pribadinya.

E. Pembimbimbingan Akdemik
Penetapan sistem kredit sebagai sistem pendidikan memberi kesempatan kepada

mahasiswa untuk merencanakan dan memutuskan mata kuliah yang akan diambilnya pada
setiap semester. Dalam rangka perencanaan dan penetapan mata kuliah ini, mahasiswa
berkonsultasi dengan pembimbing akademiknya. Walau demikian, penetapan mata kuliah dan
perencanaan studi lainya sepenuhnya merupakan tanggung jawab mahasiswa sendiri.
Keberhasilan mahasiswa dalam studinya tidak semata-mata didasarkan atas kemampuan
akademiknya saja melainkan banyak faktor yang bisa mempengaruhinya. Pembimbing
akademik berperan sebagai pembimbing atau penasehat mahasiswa dalam upaya
menyelesaikan masalah, baik yang bersifat akademik maupun non-akademik. Tugas-tugas
penasihat akademik antara lain adalah:
1. Membantu mahasiswa dalam mengenali dan mengidentifikasi minat, bakat, dan

kemampuanakademiknya.
2. Mengarahkan mahasiswa dalam mengambil mata kuliah per semester agar mahasiswa

dapatmemanfaatkan masa studinya dengan efektif dan efisien.
3. Memberikan motivasi agar mahasiswa dapat menemukan jalan keluar serta pemecahan

yang dianggappaling baik ketika menghadapi masalah.
4. Membantu mahasiswa dalam mempersiapkan dan menyusun rencana studi dan

memvalidasi rencana studisesuai dengan minat, bakat serta kemampuan akademiknya.
5. Memberikan pengawasan nilai index prestasi akademik setiap semester.
6. Memastikan mahasiswa di bawah bimbingannya selesai tepat waktu (8 semester).
Ketentuan bagi mahasiswa sebagai berikut:
1. Setiap mahasiswa mempunyai seorang dosen pembimbing akademik.
2. Setiap mahasiswa diwajibkan untuk melakukan konsultasi akademik minimal 4 kali dalam

1 semester, yakni pada saat perencanaan mata kuliah awal semester, akhir semester dan
2 kali ditengah semester.

3. Semua catatan hasil konsultasi direkam dalam kartu bimbingan.
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F. Semester Antara
Kurikulum Institut Teknologi Nasional Yogyakarta menerapkan Semester Antara sebagai

upaya penjaminan kelulusan ITNY yaitu 3,5 tahun. Perkuliahan semester antara di ITNY
dilaksanakan antara semester genap dan ganjil. Kebijakan pelaksanaan semester antara
ditetapkan oleh fakultas masing-masing.
Ketentuan perkuliahan semester antara:
1. Waktu perkuliahan dilaksanakan antara semester genap dan semester ganjil;
2. Jumlah pertemuan untuk setiap mata kuliah adalah 16 (enam belas) kali tatap muka

termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS);
3. Semester antara diselenggarakan paling sedikit 8 minggu
4. Mata kuliah yang dapat diambil maksimal 9 sks.

G. Evaluasi Hasil Belajar
Evaluasi hasil belajar dapat dilaksanakan dengan cara ujian dan kegiatan terstruktur sesuai

dengan jenis dan tingkat kompetensi yang dituntut dalam kurikulum. Macam-macam evaluasi
hasil belajar :

1. Ujian
a. Ujian yang dilakukan meliputi : Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester

(UAS), Ujian Remidi dan Ujian Pendadaran.
b. Persyaratan mengikuti Ujian Akhir Semester adalah minimal 75% kehadiran mahasiswa

mengikuti kuliah.
c. Ujian susulan UTS dan UAS dapat dilakukan bagi mahasiswa yang berhalangan karena :

1) tugas dari kampus, dibuktikan dengan surat tugas
2) sakit yang memerlukan rawat inap, dibuktikan dengan surat keterangan dari

rumah sakit
3) keluarga inti meninggal dunia, dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari

kelurahan/rumah sakit

2. Evaluasi hasil belajar terstruktur
Evaluasi hasil belajar terstruktur adalah hasil evaluasi yang diperoleh melalui kegiatan

terstruktur antara lain :
a. Praktikum/praktek/studio
b. Penulisan karya ilmiah/paper
c. Pekerjaan rumah/tugas
d. Partisipasi aktif dalam kelas
e. Seminar/kolokium
f. Tugas penyerta mata kuliah
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g. Kuliah Kerja Nyata (KKN)
h. Kuliah Lapangan
i. Kerja Praktek
j. Tugas Akhir/Skripsi

3. Tata Nilai
Tata nilai adalah penetapan nilai, baik dalam bentuk huruf ( A, B, C, D, E ) atau angka (4, 3,

2, 1, 0) yang dipakai sebagai predikat evaluasi belajar atau bobot keberhasilan studi mahasiswa.
Pengaturan tata nilai secara rinci dituangkan dalam SK Rektor ITNY No :
170/SK/ITNY/REKTOR/VIII/2019. Adapun kesetaraan nilai dalam bentuk huruf dan angka bobot
penilaian seperti dalam table berikut

Nilai Huruf Bobot
A 4
A- 3,5
B+ 3,25
B 3
B- 2,75
C+ 2,5
C 2
C- 1,75
D 1
E 0

Keterangan :
a. Nilai huruf dipergunakan untuk nilai akhir
b. Nilai akhir ditentukan oleh kelengkapan komponen nilai
c. Nilai bobot penyetaraan skala 0 – 4 dipergunakan untuk menghitung IPS dan IPK
d. IPK minimal kelulusan 2,25
e. Transkrip akhir nilai D maksimal 15 % dari jumlah total sks
f. Nilai E berarti gagal, dan wajib diulang

Komponen
Rentang

Nilai
% Bobot

Kegiatan akademik terstruktur (Tugas, Kuis, Makalah, dll ) 0 – 100 30 – 40

Ujian Tengah Semester (UTS) 0 – 100 20 – 30
Ujian Akhir Semester (UAS) 0 – 100 40
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Tabel Pedoman Penentuan Bobot Penilaian Setiap Mata Praktikum

Komponen Rentang Nilai % Bobot
Sikap Kerja/Keaktifan 0 – 100 30 - 50 %

Laporan 0 – 100 20 – 50 %

Tabel Penetapan Persamaan Huruf Mutu dan Angka Mutu/ Nilai

Angka mutu Huruf mutu
81,00 – 100,00 A
76,00 – 80,99 A-
71,00 – 75,99 B+
61,00 – 70,99 B
56,00 – 60,99 B-
51,00 – 55,99 C+
41,00 – 50,99 C
31,00 – 40,99 C-
21,00 – 30,99 D

<21,00 E
4. Indeks Prestasi

Indeks prestasi adalah angka prestasi belajar dalam interval 0,00 – 4,00, dan untuk
menghitung Indeks Prestasi (IP) dengan mengubah nilai huruf menjadi nilai bobot sesuai
dengan SK Rektor ITNY No : 170/SK/ITNY/REKTOR/VIII/2019seperti table di bawah ini.

Tabel Nilai Bobot dan Kategori Penilaian
Nilai Huruf Nilai Bobot

A 4
A- 3,5
B+ 3,25
B 3
B- 2,75
C+ 2,5
C 2
C- 1,75
D 1
E 0
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a. Indeks Prestasi Semester (IPS)
IPS adalah angka prestasi belajar dalam interval 0,00 – 4,00 yang dicapai berdasarkan

jumlah sks yang ditempuh dalam satu semester yang diwujudkan dalam Kartu Hasil Studi (KHS)
dan dirumuskan sebagai berikut :

IPS = Σ ( N x K ) / Σ K
Keterangan :
N :Nilai bobot masing-masing mata kuliah dalam semester yang bersangkutan
K :Besar sks tiap mata kuliah yang diambil dalam semester yang bersangkutan.

b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
IPK adalah angka prestasi belajar dalam interval 0,00 – 4,00 yang dicapai berdasarkan

jumlah sks seluruh mata kuliah yang telah ditempuh, yang diwujudkan ke dalam transkrip nilai,
dan dirumuskan sebagai berikut :

IPK = Σ (N x K) / Σ K

Keterangan :
N : Nilai bobot hasil akhir masing-masing mata kuliah selama mengikuti kuliah.
K : Besar sks tiap mata kuliah yang diambil.

5. Syarat Kelulusan

Mahasiswa dinyatakan lulus dari Program Studi Sarjana maupun Diploma ITNY jika
memenuhipersyaratan sebagai berikut :

a. IPK minimal 2,25
b. Nilai D maksimal 15% dari jumlah total sks
c. Telah menyelesaikan minimal 144 sks untuk program Sarjana dan 112 sks untuk program

Diploma
d. Nilai mata kuliah wajib umum yaitu Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan

Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia minimal C
e. Bebas tanggung jawab administrasi
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6. Predikat Kelulusan

Predikat kelulusan terdiri atas 3 tingkat, yaitu : memuaskan, sangat memuaskan dan
pujian, yang dinyatakan pada transkrip akademik.

Sebagai dasar penentuan predikat kelulusan program sarjana dan program diploma III
adalah sebagai berikut :

No Rentang IPK Predikat
1 2,75 – 3,00 Memuaskan
2 3,01 – 3,50 Sangat memuaskan
3 3,51 – 4,00 Pujian (cum laude)

Predikat kelulusan terpuji (cum laude) diberikan dengan ketentuan apabila masa studi
maksimumnya n + 1 tahun (n = masa studi normal) dan bukan mahasiswa
pindahan/lanjutan/transfer.

Untuk mendorong pencapaian prestasi akademik yang lebih tinggi, dapat dikembangkan
sistem penghargaan pada mahasiswa dan lulusan yang memperoleh prestasi tinggi.

H. Penulisan Skripsi atau Tugas Akhir
Kemampuan menulis karya ilmiah merupakan salah satu keterampilan yang harus

dimiliki setiap mahasiswa ITNY. Penulisan karya ilmiah dimaksud dapat berupa makalah seminar
dan atauskripsi/ tugas akhir. Penulisan makalah seminar dapat ditetapkan sebagai persyaratan
mata kuliah seminar dan/atau praktikum, sedangkan penulisan tugas akhir/ skripsi merupakan
salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi Program S1 (Sarjana) atau Diploma.

Penulisan setiap karya ilmiah harus memenuhi kriteria standar yang ditetapkan, baik
dari segi teknis, bahasa, sistematika maupun substansi. Selain itu, penulisan karya ilmiah harus
didasarkan pada sumber yang berkualitas dan diutamakan menggunakan sumber-sumber
primer serta terhindar dari tindakan plagiat (plagiarisme). Hal yang terkait dengan penulisan
karya ilmiah dapat dibaca di “Pedoman Penulisan Skripsi/ Tugas Akhir”pada fakultas masing-
masing. Sebagai persyaratan kelulusan untuk tingkat S1, tugas akhir harus diunggah ke
Repositori perguruan tinggi yang diintegrasikan di portal Repositori Tugas Akhir Mahasiswa
Kemenristekdikti (rama.ristekdikti.go.id) kecuali apabila dipublikasikan di jurnal
(Permenristekdikti No.50 Tahun 2018 tentang SN Dikti - Surat edaran No. B/323/B.B1/SE/2019
tentang Publikasi karya ilmiah program sarjana, program magister dan program doktor). Dalam
menulis tugas akhir/ skripsi, mahasiswa dibimbing oleh 2 (dua) orang Dosen
sebagaiPembimbing tugas akhir, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan. Masa
bimbingan tugas akhir/ skripsi selama 12 (dua belas) bulan, dan jika belum selesai, dapat
diperpanjang. Mahasiswa harus melakukan proses bimbingan tugas akhir/ skripsi minimal 7x
selama proses bimbingan.
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I. Yudisium
1. Yudisium adalah proses akademik yang menyangkut penetapan nilai dan kelulusan

mahasiswa dari seluruh proses akademik.;
2. Mahasiswa wajib mengikuti keseluruhan proses perkuliahan dan kewajibannya untuk

bisa memenuhi syarat yudisium;
3. Tanggal yudisium ditetapkan sebagai tanggal kelulusan mahasiswa yang bersangkutan;
4. Yudisium sarjana dinyatakan dengan Keputusan Rektor.

J. Wisuda Sarjana
1. Mahasiswa yang telah berhasil menyelesaikan seluruh mata kuliah pada program studi

di Institut Teknologi Nasional Yogyakarta dapat mengikuti wisuda dengan tata cara
sebagai berikut:
a. Pendaftaran wisuda secara online.
b. Wisuda dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun.
c. Wisudawan/wisudawati memakai atribut sesuai aturan ITNY.
d. Ikrar kesarjanaan diucapkan seluruh wisudawan/wisudawati dan dipimpin oleh

seorang wisudawan/wisudawati.
2. Wisudawan/wisudawati terbaik diusulkan oleh Dekan Fakultas untuk ditetapkan melalui

Surat Keputusan Rektor.
3. Dalam hal terjadi ada dua orang atau lebih yang berhak mendapat gelar

wisudawan/wisudawati terbaik pada fakultas tertentu, maka dilakukan pemeringkatan
berdasarkan penilaian atas hal-halsebagai berikut:
a. Nilai ujian tugas akhir masing-masing kandidat;
b. Nilai mata kuliah inti/pokok program studi;
c. Prestasi nonakademik mahasiswa yang bersangkutan.

K. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
Surat Keterangan Pendamping Ijazah, merupakan dokumen tambahan penting yang

menyatakan kemampuan kerja penguasaan pengetahuan, dan sikapmoral seorang lulusan yang
lebih mudah dimengerti oleh pihak pengguna, baik di dalam maupun di luar negeri.
SKPI bukan pengganti transkrip akademik dan ijazah, melainkan sebagai pendamping transkrip
akademik dan ijazah yang merupakan penjelasan tentang kemampuan-kemampuan, baik
generik maupun spesifik, yang dimiliki oleh lulusan Institut Teknologi Nasional Yogyakarta yang
meliputi:
1. Penghargaan dan/atau Prestasi, yang meliputi bidang akademik; bidang sosial keagamaan;

bidang Bahasa dan sastra;bidang olahraga; bidang seni; bidang lain yang sesuai dengan visi
dan misi Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Penghargaan dan/atau Prestasi yang dapat
diakui adalah perolehansertifikat/medali/piala.
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2. Sertifikat keahlian/kompetensi (softskill/hardskill).
3. Pengalaman berorganisasi; keterlibatan mahasiswa dalam organisasi yang sesuai dengan

visi dan  misi  Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Keterlibatan dalam organisasi, dapat
dibuktikan dengan dokumen yangrelevan.

4. Pengalaman Magang. Kerja Praktek atau magang pada lembaga/institusi yang diakui oleh
Institut Teknologi Nasional Yogyakarta dengan lama waktu sekurang-kurangnya 160 jam
bukti kegiatan berupa suratketeranga/sertifikat.

L. Ijazah
1. Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah, berhak mendapatkan ijazah,

transkrip akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai bukti yang
bersangkutan telah dinyatakan lulus dan di wisuda.

2. Pengambilan ijazah:
a. Ijazah dapat diambil pada saat wisuda. Jika pengambilan diwakilkan, harus

membawa surat kuasa asli bermaterai 6000 dan melampirkan foto copy KTP
pemberi dan penerima kuasa sertamemperlihatkan bukti pendaftaran wisuda online

b. Ijazah yang tidak diambil dalam kurun waktu satu (1) tahun setelah pelaksanaan
wisuda, apabilarusak atau hilang, maka tidak dapat dicetak ulang.
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BAB V
KEMAHASISWAAN

M. Tata Tertib Kemahasiswaan
Tata tertib kemahasiswaan dalam kehidupan kampus dimaksudkan untuk menjadi

pedoman bagi mahasiswa dalam melaksanakan aktivitas akademik dan non akademik guna
mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bertujuan untuk :
1. Menciptakan suasana yang kondusif dalam pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan

Tinggi;
2. Mewujudkan kehidupan kampus yang tertib dan dinamis dalam menunjang peningkatan

kualitas dan prestasi mahasiswa.
Ruang lingkup tata tertib kemahasiswaan mengatur segala aspek yang berkaitan dengan

aktivitas dan perilaku mahasiswa di lingkungan ITNY, yang meliputi : proses akademik,
penggunaan sarana prasarana kampus, dan tata cara penyampaian pendapat dalam
berorganisasi.

Tata tertib kemahasiswaan di ITNY secara rinci dituangkan dalam Kode Etik Mahasiswa
yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Rektor ITNY 131/SK/ITNY/REKTOR/V/2019 dan
Pedoman Organisasi Mahasiswa yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Rektor ITNY
003/SK/ITNY/REKTOR/I/2020.

N. Lembaga Kemahasiswaan
Sebagai wadah kegiatan mahasiswa dalam menyalurkan kemampuan berorganisasi sesuai

arahan peraturan yang berlaku di Lingkungan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi (Kemenristekdikti), ITNY memfasilitasi kegiatan kemahasiswaan dalam wadah Lembaga-
Lembaga Kemahasiswaan. Selain lembaga tinggi seperti Dewan Mahasiswa (DM); Badan
Eksekutif Mahasiswa (BEM); dan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS), ITNY
memberikan ruang organisasi bagi mahasiswa untuk menyalurkan minat dan bakat yang dimiliki
dalam sebuah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Komunitas. UKM berkoordinasi dengan
BEM dan dalam melaksanakan kegiatannya diawasi oleh Dewan Mahasiswa. HMPS sebagai
lembaga eksekutif di tingkat program studi yang terdaftar di lingkungan ITNY berdasarkan SK
Rektor ITNY, antara lain :
1. Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil (HMTS)
2. Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin (HMTM)
3. Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro (HMTE)
4. Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi (HMTG)
5. Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota (HMPWK)
6. Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan (HMTA)
7. Himpunan Mahasiswa Vokasi (HMV)
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UKM yang terdaftar di lingkungan ITNY Yogyakarta berdasarkan SK Rektor ITNY, antara lain :
1. UKM Resimen Mahasiswa (MENWA)
2. UKM Islam
3. UKM Katholik
4. UKM Protestan
5. UKM Pecinta Alam GAPADRI
6. UKM Musik
7. UKM English Student Club (ESC)
8. UKM Merpati Putih
9. UKM Bela Diri

Selain itu terdapat beberapa kelompok kegiatan minat olahraga dan seni yang aktif
seperti Badminton, Basket, Sepakbola/Futsal, Volly, Atletik, Tenis Meja, kesenian, dan Paduan
Suara Mahasiswa. Dalam mendukung peningkatan prestasi bidang keilmuan, ITNY juga
memberikan ruang aktivitas Kelompok Studi Mahasiswa (KSM) kepada mahasiswa sesuai
dengan program studi masing-masing yang secara berkelanjutan terus meraih prestasi tingkat
nasional, antara lain:

1. KSM Mobil Listrik (Program Studi Teknik Mesin)
2. KSM Robotik (Program Studi Teknik Elektro)
3. KSM Brown Cosmic (Program Studi Teknik Pertambangan)
4. KSM dari Program Studi Lainnya

O. Hak, Kewajiban, dan Larangan Mahasiswa
Mahasiswa mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk ikut secara aktif dalam

penyelenggaraan proses belajar mengajar berdasarkan peraturan akademik dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan SK Rektor ITNY 131/SK/ITNY/REKTOR/V/2019
tentang Kode Etik Mahasiswa yang mengatur tentang hak, kewajiban, dan larangan serta sanksi
bagi mahasiswa ITNY Yogyakarta.
1. Setiap Mahasiswa berhak untuk :

a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung untuk mengkaji ilmu
pengetahuan sesuai dengan norma dan etika akademik;

b. Memperoleh pengajaran dan layanan bidang akademik dan administratif dengan
sebaik-baiknya sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;

c. Memperoleh bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang
diikutinya dalam penyelesaian studi;

d. Memperoleh layanan informasi tentang hasil belajarnya yang berkaitan dengan
program studi yang diikutinya;
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e. Menyelesaikan studi lebih cepat dari masa studi yang ditetapkan sesuai dengan
peraturan yang berlaku;

f. Memperoleh layanan kesehatan dan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

g. Memanfaatkan sumberdaya ITNY baik secara pribadi maupun melalui perwakilan
atau organisasi kemahasiswaan untuk kepentingan pembelajarannya;

h. Pindah antar program studi sepanjang memenuhi persyaratan penerimaan
mahasiswa pada program studi yang hendak dimasuki dan atau bilamana daya
tampung program studi yang bersangkutan memungkinkan;

i. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di tingkat institusi dan atau
program studi;

j. Menjadi pengurus/anggota organisasi kemahasiswaan; dan
k. Setiap mahasiswa berhak untuk mendapatkan penghargaan dari institusi sesuai

dengan prestasi yang diraih. Bentuk penghargaan bagi mahasiswa berprestasi
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di ITNY.

2. Setiap Mahasiswa berkewajiban untuk :
a. Belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh agar memperoleh prestasi tinggi;
b. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Lingkungan ITNY;
c. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan

dalam lingkungan kampus;
d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian;
e. Ikut menjaga suasana akademik yang kondusif;
f. Terlibat aktif dalam kegiatan kemahasiswaan;
g. Menjaga nama baik, citra, dan kehormatan ITNY;
h. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang

dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
i. Menjunjung tinggi adat istiadat, sopan santun serta etika yang berlaku; dan
j. Mentaati kewajiban-kewajiban yang dibebankan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

3. Setiap Mahasiswa dilarang :
a. Berpenampilan tidak sopan dan tidak rapi;
b. Menghalangi dan atau mengganggu kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar

dan kegiatan lainnya di Lingkungan ITNY;
c. Melakukan kegiatan baik secara individu maupun kelompok dalam kampus tanpa ijin

atau sepengetahuan Pimpinan ITNY;
d. Membawa/memelihara hewan ke dalam lingkungan kampus;
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e. Menginap di kampus kecuali ada ijin khusus Pimpinan ITNY;
f. Melakukan kegiatan vandalisme di lingkungan Kampus ITNY;
g. Melakukan penyalahgunaan logo ITNY di media sosial offline dan online;
h. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan pukul 06.00 sampai dengan 17.00;
i. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang mengatasnamakan institusi di luar

kampus kecuali ada ijin khusus dari Pimpinan ITNY;
j. Melakukan kegiatan plagiarisme dalam proses akademik;
k. Melakukan pemalsuan atas dokumen serta surat-surat yang berkaitan dengan

kegiatan akademik untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
l. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana kampus;
m. Melakukan kegiatan perjudian dan meminum minuman keras;
n. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika dan

psikotropika;
o. Membawa senjata tajam dan senjata api ke dalam lingkungan kampus;
p. Melakukan perbuatan atau sikap lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai agama,

adat istiadat, norma, dan etika yang berlaku di lingkungan kampus dan masyarakat
pada umumnya;

q. Membentuk organisasi politik di lingkungan kampus atau melakukan kegiatan politik
praktis; dan

r. Membuat keributan/perkelahian di lingkungan kampus serta melakukan kekerasan
fisik/psikis.

P. Sanksi
Yang dimaksud dengan sanksi adalah sanksi akademik yang dijatuhkan kepada mahasiswa

yang melanggar peraturan/ketentuan yang berlaku di ITNY sesuai dengan bobot pelanggaran
yang dilakukan mahasiswa.
Klasifikasi pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi antara lain sebagai berikut:
1. Pelanggaran Ringan

Pelanggaran Ringan adalah pelanggaran seorang mahasiswa terhadap aturan antara lain:
a. Melakukan tindakan yang disebutkan pada larangan poin (a) s.d. (f);
b. Terlambat dalam melakukan pembayaran SPP tetap/variabel;
c. Terlambat dalam melakukan Her-Registrasi; dan
d. Terlambat dalam melakukan perwalian dan atau pengisian Kartu Rencana Studi (KRS).

Sanksi atas pelanggaran ringan berupa :
a. Denda sesuai ketentuan yang berlaku;
b. Pembatasan pengambilan sks; dan
c. Sanksi lain dengan memperhatikan kasus per kasus.
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2. Pelanggaran Sedang
Pelanggaran Sedang adalah pelanggaran seorang mahasiswa terhadap aturan antara lain:
a. Melakukan tindakan yang disebutkan pada larangan poin (g) s.d. (k)
b. Tidak mengikuti kegiatan perkuliahan sesuai dengan ketentuan (hadir kurang dari

75% tatap muka);
c. Tidak aktif kuliah/cuti kuliah tanpa ijin resmi dari institusi;
d. Tidak datang tepat waktu pada saat ujian berlangsung;
e. Tidak mengikuti kegiatan praktek/praktikum/studio/kegiatan lain yang diambil pada

saat semester berjalan;
f. Melakukan kecurangan pada saat ujian seperti kerjasama/menyontek/memberikan

lembar jawaban kepada peserta ujian lainnya serta melakukan “perjokian”; dan
g. Melakukan kecurangan akademik berupa plagiarisme pada proses pembelajaran.

Sanksi atas pelanggaran sedang berupa :
a. Tidak diijinkan mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS);
b. Digugurkan nilai UAS;
c. Skorsing selama waktu tertentu dengan Keputusan Rektor ITNY; dan
d. Sanksi lain dengan memperhatikan kasus per kasus.

3. Pelanggaran Berat
Pelanggaran Berat adalah pelanggaran seorang mahasiswa terhadap larangan selain yang
termasuk dalam pelanggaran ringan dan sedang, serta terhadap aturan hukum/peraturan
perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia baik dalam proses hukum ataupun
sudah mendapatkan keputusan pengadilan yang sah, antara lain:
a. Melakukan tindakan yang disebutkan pada larangan poin (l) s.d. (r)
b. Terlibat Tindak Pidana;
c. Terlibat Tindak Perdata;
d. Terlibat Tindak Asusila;
e. Terlibat Perkara Narkoba;
f. Terlibat Tindak Kriminal dan Terorisme; dan
g. Terlibat Perkelahian di kampus maupun antar kampus.

Sanksi atas pelanggaran berat berupa :
a. Dikeluarkan dengan tidak hormat dari ITNY; dan
b. Dikeluarkan dengan hormat dari ITNY.
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BAB VI

PENUTUP

Buku Panduan ini bersifat dinamis dan untuk meningkatkan kualitas hasil pendidikan;
panduan ini akan ditinjau kembali bilamana ternyata di kemudian hari terdapat kekurangan
dan/atau kekeliruan, untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Hal-hal yang bersifat khusus terkait dengan masing-masing Program Studi dan hal-hal yang
bersifat teknis, tertuang dalam Panduan Program Studi dan/atau dalam peraturan akademik
tersendiri.
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