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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mengijinkan 

terselesaikannya Buku Pedoman Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBMT 

edisi 2017  yang sekarang berada di tangan pembaca ini. 

Mahasiswa, dosen, karyawan dan para pemangku kepentingan 

(stakeholders) lainnya diharapkan bisa mendapatkan informasi resmi mengenai 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBMT melalui buku ini. Khusus kepada mahasiswa 

diharapkan dapat lebih memahami kedudukan, hak, tugas dan tanggung jawabnya 

dalam menempuh pendidikan sehingga benar-benar menjadi alumni yang 

berkarakter dan berkompeten.  

Bagi masyarakat yang ingin mengenal lebih dekat Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi IBMT Surabaya, buku ini diharapkan dapat menyajikan gambaran 

umum, kurikulum dan peraturan akademik.  

Beberapa ketentuan terbaru yang belum masuk dalam buku ini karena 

alasan bersifat teknis akan disampaikan secara langsung kepada yang 

berkepentingan maupun dicantumkan pada papan pengumuman.  

Terima kasih kepada tim penyusun yang telah bersusah payah hingga buku 

ini dapat diterbitkan. Jika ada kelemahan dan kekurangan mohon berkenan 

memberi saran untuk penyempurnaan pada edisi mendatang. Terima kasih atas 

perhatiannya. 

 

 

 

 

Surabaya, 17 September 2017 

 

 

Imam Wijoyo, S.E, M.M 

Ketua 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. VISI, MISI, DAN PROGRAM PENDIDIKAN 

Vision and Mission 

Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBMT Surabaya adalah menjadi perguruan 

tinggi yang unggul dibidang manajemen yang berjiwa kepemimpinan dan 

berwawasan global serta berkontribusi bagi perkembangan industri dan  

masyarakat pada tahun 2021. 

Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBMT Surabaya adalah 

We Respect 

Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul dibidang 

manajemen yang berjiwa kepemimpinan, dan menunjang tinggi integritas, relevan 

dengan dunia industri, memperkaya pengalaman dan membentuk gaya hidup 

pembelajar. 

We Educate 

Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka 

memberikan kontribusi bagi pengembangan manajemen dan kesejahteraan 

komunitas lokal dan global 

We Develop 

Menjalin kerjasama yang berkesinambungan dengan berbagai lembaga baik 

domestik maupun internasional dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan 

tinggi. 

 

B. Sejarah dan perkembangan pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBMT. 

STIE IBMT didirikan oleh Yayasan Nusa Abdiguna, sebuah yayasan yang 

terfokus kepada pendidikan tinggi dengan tujuan melayani masyarakat dengan 

cara memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Yayasan ini dipimpin oleh Prof. 

Dr. Marsetio Donosepoetro, seorang yang bergerak di pendidikan internasional, 

mantan rektor Universitas Airlangga, dan merupakan mantan duta UNESCO 

untuk Indonesia. 
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  Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBMT didirikan pada tahun 1992 dengan 

menawarkan  program Sarjana Strata Satu program studi Manajemen, Konsentrasi 

Manajemen Internasional. Kemudian, pada tahun 1995 ditawarkan program 

Sarjana Strata Dua dibidang Magister Manajemen Internasional. 

  Kampus pertama STIE IBMT belokasi di Jl. Cokroaminoto 12 A 

Surabaya, kemudian pindah ke Jl. Raya Kupang Baru 8 Surabaya sejak tahun 

1998 sampai sekarang, dan dikenal sebagai lembaga pendidikan tinggi yang 

merancang kurikulumnya secara unik, dengan mengkombinasikan kurikulum 

nasional dengan kurikulum standar internasional. 

 

C.   Pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBMT  

 

Ketua       : Imam Wijoyo, S.E., M.M  

Wakil Ketua I  bidang Akademik  : Yudithia Dian Putra, S.Pd, M.Pd  

Wakil Ketua II bidang Keuangan  : Djoewita Chandra, S.E 

Bidang Kemahasiswaan   : Nugroho Sumedi S.Sos  

Kepala Prodi S1 Manajemen   : Alexander Wirapraja, S.Kom, MM 

Wakil Direktur Pascasarjana S2 Manajemen : Erni Halim, S.Pd., M.M  

Koordinator Bagian Pendukung : 

 Lembaga Penelitian, Pengabdian  

Masyarakat dan Perpustakaan  : Handy Aribowo  S.T., M.M 

 Laboratorium Komputer dan Multimedia : Randy Anwar Romadhony 

 

D. PROGRAM PENDIDIKAN 

 

IBMT menyelenggarakan program pendidikan tinggi jalur akademik dengan 

jenjang Sarjana S1 dengan program studi Manajemen, dengan konsentrasi yaitu: 

- Manajemen Bisnis Internasional / International Business Management 

(Pengantar dalam bahasa Inggris) 

 

Lulusan IBMT akan menyandang gelar Sarjana Manajemen (S.M), bidang 

Manajemen Bisnis dengan mendapatkan sertifikat dari dalam / luar negeri untuk 

beberapa subyek mata kuliah tertentu. 
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BAB II 

KETENTUAN DAN PERATURAN AKADEMIK 

 

A. TANGGUNG JAWAB AKADEMIK 

 

Tujuan pendidikan tidak hanya untuk memindahkan pengetahuan, ketrampilan, 

dan teknologi kepada mahasiswa, tetapi juga membangun sikap yang 

mencerminkan disiplin, inisiatif, kedewasaan, tanggung jawab, kemandirian, dan 

kerjasama yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan tanggung jawab 

akademik yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut: 

 

1. Menerapkan kurikulum sesuai dengan kebijakan pemerintah yaitu 

kurikulum berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia 

usaha.  

2. Menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai bahasa 

pengantar dalam kegiatan proses belajar-mengajar. 

3. Menyediakan sarana pendidikan yang baik untuk menunjang keberhasilan 

mahasiswa. 

4. Menyediakan tenaga pendidik (dosen,tutor) yang profesional di bidangnya 

dengan mengutamakan dosen yang berlatar belakang pendidikan S2 dan 

S3. 

5. Menerapkan disiplin yang tinggi dalam upaya mencetak lulusan yang 

bermutu internasional. 

6. Membina kerjasama dengan orang tua mahasiswa dalam upaya agar 

mahasiswa berhasil dalam perkuliahan mereka. 

 

B. KOMPETENSI  

 

1. Memiliki Soft Skills: Self Awareness, sikap terbuka, sensitif terhadap 

lingkungan, dan isu-isu bisnis&manajemen. Adapun indikator pengukurannya 

antara lain:  

 Memiliki kepedulian sosial, bisnis, dan manajemen   
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 Menjunjung tinggi nilai-nilai yang baik  

 Bersikap dewasa  

 Bersedia untuk berubah   

2. Memiliki knowledge and understanding: Pengetahuan dan pemahaman 

tentang bisnis & manajemen, adapun indikator pengukurannya antara lain:  

 Mengetahui dan memahami organisasi  

 Mengetahui dan memahami lingkungan eksternal  

 Mengetahui dan memahami manajemen 

3. Memiliki Leadership skills, adapun indikator pengukurannya antara lain:  

 Memiliki jiwa kepemimpinan didalam maupun diluar organisasi 

 Memiliki dan memahami nilai –nilai kepemimpinan yang holistik. 

4. Memiliki Entrepreneurship dan Managerial skills, Adapun indikator 

pengukurannya antara lain:  

 Memiliki jiwa kewirausahaan dan creative thinking 

 Memiliki keterampilan manajerial:  

o personal skills  

o interpersonal skills  

o groups skills  

o specific communication skills 

5. Memiliki wawasan global dan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan 

bisnis dan manajemen 

 

C. SISTEM PENDIDIKAN 

1. Sistem SKS 

IBMT menganut Sistem Kredit Semester (SKS). Beban studi normal 

mahasiswa tiap semester adalah 16 minggu efektif, termasuk minggu Lead 

Journey dan Ujian Tengah Semester (UTS) juga Ujian Akhir Semester 

(UAS). Satu SKS membutuhkan satu jam perkuliahan tatap muka perminggu 

dan tiga jam waktu belajar atau persiapan mandiri di luar kelas per minggu. 
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2. Masa Studi 

Masa studi normal dapat diselesaikan oleh mahasiswa dalam waktu 7-8 

semester, termasuk penulisan skripsi (comprehensive paper), dan dapat 

diperpanjang sampai semester ke 14 (batas maksimal), atau dapat menjadi 7 

semester bagi mahasiswa yang berprestasi. 

3. Jadwal Perkuliahan 

Kegiatan pendidikan di IBMT dilaksanakan setiap hari Senin – Jumat dengan 

jadwal tiap semester dikeluarkan oleh Departemen Akademik pada saat 

registrasi mata kuliah. Perkuliahan diadakan setiap hari Senin s/d Jumat 

antara sesi pertama mulai pukul 08:00 hingga sesi terakhir selesai pukul 

21.00. Registrasi Akademik dilakukan pada bulan Januari dan Agustus setiap 

tahun, yakni pada awal semester ganjil (Agustus - Desember) dan semester 

genap (Januari - Mei)  

 

D. POLA PENDIDIKAN 

 

IBMT merancang pola pendidikan secara proporsional yang merupakan gabungan 

dari unsur-unsur: 

 Kuliah Tatap Muka    

 Studi Kasus 

 Diskusi/Seminar 

 Simulasi Langsung 

 Kunjungan Lapangan (Company Visit) 

 Laboratorium 

 Tugas Perorangan /Kelompok  

 Tugas Proyek 

 Study Excursy 

 IBMT Community Development Program (ICDP) 

 Magang / Work Experience Program (WEP) 
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E. PELAKSANAAN PERKULIAHAN 

 

Sebelum perkuliahan dimulai pada setiap awal semester (ditentukan oleh kalender 

akademik), mahasiswa lama dan baru harus melalui proses registrasi akademik 

dengan cara sebagai berikut: 

 

1. Pendaftaran dan Pengisian Kartu Rencana Studi (Registration Card) 

Pendaftaran Kartu Rencana Studi dilakukan serentak selama 3 (Tiga) hari. Semua 

mahasiswa wajib hadir untuk melakukan perwalian dengan menemui dosen wali 

(educoach) masing-masing sesuai dengan daftar perwalian yang dikeluarkan oleh 

Bagian Administrasi Akademik. 

Prosedur pendaftaran dilakukan dengan proses sebagai berikut: 

1. Mahasiswa mendiskusikan dengan dosen Pendamping Akademik (PA) 

tentang mata kuliah yang akan diambil. 

2. Mahasiwa mengisi Registration Form yang kemudian akan dibuat menjadi 

Form Rangkap 3, dan menyerahkan kepada dosen PA untuk disetujui. 

3. Dosen Pembimbing Akademik Menyerahkan satu lembar hasil 

Registration Form dan Scholastic Records yang sudah ditandatangani 

kepada mahasiswa, mengambil 1 lembar sebagai arsip, dan menyerahkan 3 

lembar ke mahasiswa untuk dilakukan pembayaran. 

4. Mahasiswa melakukan pembayaran dengan membawa Registration Form 

yang sudah disetujui dosen PA. 

5. Bagian Finance memberikan cap/stempel di Registration Form yang sudah 

melakukan pembayaran, 1 disimpan oleh Bagian Finance, 2 lembar 

diserahkan ke mahasiswa untuk melakukan registrasi akademik 

6. Melakukan Registrasi di Bagian Akademic setelah melakukan pembayaran 

di Finance 

7. Mahasiswa yang belum menyelesaikan pembayaran uang kuliah dan uang 

SKS hingga batas waktu yang sudah ditetapkan, namanya tidak tercantum 

pada daftar hadir kelas, dan dtidak diperkenankan mengikuti kuliah. 

(SOP-IBMT 001/AKD/VII/11) 
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2. Perubahan Mata Kuliah. 

1. Perubahan mata kuliah (penambahan, pengurangan, penggantian) dapat 

dilakukan sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh kalender 

akademik dengan tetap mengacu pada ketentuan registrasi. 

2. Perubahan harus dengan persetujuan Dosen Wali yang ditunju.  

3. Apabila mahasiswa tidak mengikuti ketentuan ini, maka perubahan 

mata kuliah dianggap tidak sah, dan tidak dimasukkan ke dalam 

program perkuliahan mahasiswa yang bersangkutan. 

(SOP-IBMT 004/AKD/VII/11) 

 

3. Perubahan Jurusan / Program Studi / Konsentrasi Studi. 

Perubahan jurusan/program studi hanya dapat dilakukan pada awal semester 

(sebelum semester dimulai). Mahasiswa yang bermaksud pindah 

jurusan/program studi harus mengajukan permohonan tertulis paling lama 

1 (satu minggu) setelah Ujian Akhir Semester, untuk perubahan pada 

semester berikutnya. Risiko kelebihan beban kredit ditanggung oleh 

mahasiswa yang bersangkutan. 

(SOP-IBMT 005/AKD/VII/11) 

 

4. Cuti Akademik. 

1. Cuti Akademik dapat diberikan maksimum 1 (satu) tahun atau 2 (dua) 

semester selama masa studi maksimum (10 semester) di IBMT.  

2. Cuti dapat diambil berturut-turut atau terpisah dengan cara mengajukan 

surat permohonan tertulis dan mengisi Formulir Permohonan Cuti yang 

diketahui oleh Orang Tua mahasiswa. 

3. Mahasiswa wajib membayar 50% dari Uang SPP (Sumbangan Pokok 

Pendidikan) agar tetap tercatat sebagai mahasiswa STIE IBMT, yang 

dibayarkan pada saat menyerahkan formulir permohonan cuti. 

4. Cuti akademik diajukan minimal 1 (satu) bulan sebelum perkuliahan 

semester berikutnya dimulai. (SOP–IBMT 006/AKD/VII/11) 
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5. Pengunduran Diri. 

Pengunduran diri adalah keadaan seseorang mahasiswa yang tidak dapat 

meneruskan studinya di IBMT untuk waktu seterusnya, mengundurkan diri 

mencakup pengertian-pengertian sebagai berikut: 

1. Mengundurkan diri dikarenakan pelbagai alasan  

2. Melampaui batas masa studi tanpa surat ijin cuti sementara atau tidak 

her registrasi sampai dengan 3 kali berturut-turut. 

3. Dikeluarkan dari IBMT karena pelanggaran 

akademik/administrasi/hukum 

A. Tata Cara Pengunduran Diri: 

a. Membuat surat permohonan pengunduran diri dengan alasan ke 

Pembantu Ketua I, paling lambat 1 (satu) minggu sebelum di mulai 

semester/perkuliahan atau pada saat registerasi perkuliahan. 

b. Surat persetujuan keluar dari Pembantu Ketua I dilengkapi dengan 

surat keterangan dari finance, surat keterangan dari perpustakaan 

yang menyatakan mahasiswa sudah menyelesaikan kewajiban. 

c. Surat keterangan keluar dibuat oleh akademik dan ditandatangani 

oleh ketua IBMT dengan syarat ada persetujuan dari Pembantu 

Ketua I, surat keterangan finance dan surat keterangan bebas dari 

perpustakaan. 

d. Transkrip hasil studi dibuat oleh akademik ditanda tangani oleh 

Pembantu Ketua I berdasarkan surat keluar dari Ketua IBMT 

Apabila hanya mengundurkan diri pada suatu matakuliah tertentu diluar dari batas 

akhir pergantian mata kuliah yang telah ditentukan maka pada Scholastic Record 

(Kartu Hasil Studi persemester) akan diberikan ketentuan sebagai berikut : 
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HURUF KETERANGAN 

F Membatalkan mata kuliah diluar periode yang telah ditentukan, 

maka nilai tersebut akan tetap dikeluarkan namun diberikan nilai 

berupa nilai (F) 

E Mengundurkan diri dari suatu mata kuliah namun masih dalam 

ketentuan absensi yang ditetapkan yaitu 75% kehadiran maka 

akan diberikan nilai (E)  

I Mengundurkan diri dikarenakan berbagai alasan menjelang 

pelaksanaan ujian seperti sakit, tugas, atau alasan lainnya yang 

dapat diterima disertai bukti pendukung seperti surat dokter, surat 

tugas, maka akan dikoordinasikan untuk ujian susulan, dan nilai 

tidak akan dikeluarkan (tunda) hingga terselesaikannya kewajiban 

yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa pada batas tertentu yang 

telah ditentukan oleh departemen akademik 

 

6. Mahasiswa Yang Tidak Mendaftarkan Diri 

Bagi mahasiswa yang tidak mendaftarkan diri sampai batas waktu 

pendaftaran/registrasi, maka dianggap in active  (otomatis dianggap Cuti).  

Pengambilan ulang data akademik berupa surat keterangan, transkrip 

atau silabus mata kuliah, dan dokumen akademik terkait, dapat dilayani 

dengan dikenakan biaya proses sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) 

untuk setiap kali permintaan (dengan mengisi form layanan akademik).  

 

7.   Pembukaan Mata Kuliah 

Mata Kuliah (MK) yang ditawarkan sesuai dengan yang diprogramkan untuk 

semester berjalan. Misalnya, MK semester ganjil tidak ditawarkan pada 

semester genap. Pembukaan mata kuliah semester ganjil di semester genap 

atau sebaliknya dapat dilakukan hanya untuk mahasiswa yang sudah/sedang 

menempuh semester akhir dan sedang/sudah menyelesaikan skripsi, dengan 

minimum peserta 10 orang, atau atas pertimbangan kebijakan Bagian 

Akademik dan persetujuan Pembantu Ketua I. 
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TATA TERTIB PERKULIAHAN 

1. Kehadiran dan Ketidak-hadiran Perkuliahan 

 

1. Mahasiswa wajib hadir dalam setiap perkuliahan dan diketahui oleh 

dosen dengan cara pemberian tanda hadir di Daftar Peserta mata kuliah 

(Attendants List), dalam bentuk tanda tangan/paraf mahasiswa yang 

bersangkutan.  

2. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut, dinyatakan 

tidak hadir. 

3. Mahasiswa yang tidak hadir > 20% atau 9 jam perkuliahan dari jumlah 

45 jam perkuliahan tanpa keterangan apapun, tidak diijinkan ikut Ujian 

Tengah Semester (Mid Term Test) dan atau Ujian Akhir Semester (Final 

Test). 

4. Mahasiswa yang tidak hadir > 20% jam perkuliahan karena: 

a. Sakit, dengan Surat Keterangan Dokter,  

b. Kecelakaan, dengan Surat Keterangan Kepolisian. 

c. Keperluan yang sangat mendesak yang dapat dipertimbangkan, 

dengan surat keterangan yang sah dari orang tua, instansi yang 

bersangkutan, dan lembaga lain. 

 

Yang diserahkan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pertama kali tidak 

hadir, dapat diijinkan mengikuti Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir 

Semester, sesuai dengan Jadwal dan Tata Tertib Ujian, selama jadwal 

UTS/UAS tersebut belum terlewati. 
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2. Hadir terlambat 

1. Mahasiswa yang hadir terlambat < 10 menit, masih diperbolehkan 

mengikuti perkuliahan dengan seijin dosen yang bersangkutan dengan 

alasan yang dapat diterima. 

2. Mahasiswa yang terlambat > 10 menit dinyatakan tidak hadir. Ijin 

untuk tetap mengikuti perkuliahan tanpa catatan kehadiran (tidak 

diperhitungkan hadir) dapat diberikan dengan seijin dosen. 

 

3.   Pelanggaran Tata Tertib Pelaksanaan Perkuliahan 

 

1. Diperingatkan lisan maupun tertulis oleh dosen yang bersangkutan. 

2. Dikeluarkan dari ruang perkuliahan, dan dinyatakan tidak hadir. 

3. Diberikan Surat Peringatan Tertulis oleh Puket I dengan tembusan 

kepada orang tua/wali mahasiswa. 

4. Dikeluarkan/diberhentikan sebagai mahasiswa dari IBMT. 

5. Tidak diberikan pelayanan kemahasiswaan ataupun pelayanan 

akademik. 

 

F. PENGUKURAN HASIL PENDIDIKAN 

System pemberian nilai pada kampus IBMT adalah mengikuti ketentuan dibawah 

ini 

1. Sistem Pemberian Nilai 

 

 

 

  

NILAI RANGE ANGKA KATEGORI 

A 90 – 100 4 Excellent 

B+ 85 – 89 3,5 Very Good 

B 80 – 84 3 Good 

C+ 70 - 79 2,5 Average 

C 60 - 69 2 Below Average 

D 50 –59 1 Need Improvement 

F 0 – 49 0 Fail 
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2. Cara Penilaian 

Komponen penilaian berdasarkan kegiatan-kegiatan perkuliahan yang 

memiliki bobot, yang ditentukan oleh dosen mata kuliah yang 

bersangkutan selama masih sesuai dengan standar akademik IBMT, sistem 

penilaian tersebut terdiri dari:  

 

 Absenteeism / Kehadiran di kelas   ( %) 

 Class participation/Partisipasi kelas   ( %)  

 Homework Assignment/Tugas Pekerjaan rumah ( %) 

 Quizzes/Kuis     ( %) 

 Papers/Makalah     ( %) 

 Midterm Exam/UTS    ( %) 

 Projects/Proyek tugas khusus   ( %) 

 Presentations/Presentasi    ( %) 

 Final Exam/UAS     ( %) 

 Punctuality/Disiplin waktu   ( %) 

------------- 

        100% 

 

a. Penilaian Akhir mata kuliah dapat berupa total persentasi dari bobot yang 

telah ditetapkan oleh dosen yang bersangkutan 

Contoh:  

Komponen   Nilai        % Point 

 Absenteeism   90 (  5%)   4 

 Class participation 75 (  5%)    3 

 Papers   70 (20%) 14 

 Quizzes-total  80 (10%)   8 

 Midterm Exam  90 (30%)  27 

 Projects & presentation 75 (30%)  22 

---------- -------- 

100% 78 (Grade = C+)  
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b. Penilaian nilai akhir setiap mata kuliah dapat dilakukan dengan bobot 

sebagai berikut: 

- Ujian Tengah Semester (UTS)  40% 

- Ujian Akhir Semester (UAS)  60% 

 

Nilai UTS dan UAS merupakan perpaduan antara nilai ujian dan nilai 

tugas dengan bobot: 

- Nilai ujian (UTS atau UAS)   60% 

- Nilai tugas-tugas selain UTS & UAS 40% 

 

Contoh: 

 Nilai nilai ujian tengah semester 80 dan nilai tugas 70. Nilai ujian akhir 

semester 90 dan nilai tugas 80, maka nilai akhir adalah sebagai berikut: 

UTS : Ujian 80 X 60% = 48 

    Tugas 70 X 40% = 28 

    Nilai   = 76 

UAS : Ujian 90 X 60% = 54 

    Tugas 80 X 40% = 32 

    Nilai   = 86 

 Nilai akhir (76 X 40%) + (86 X 60%) = 82  Predikat B (Baik) 

 

Nilai Magang/Work Experience Program (WEP) dan Tugas Akhir 

(Comprehensive Paper) menggunakan cara penilaian tersendiri. Setiap 

mahasiswa harus memperhatikan cara penilaian tersebut dengan mengacu 

pada silabus masing-masing mata kuliah yang diberikan dan di jelaskan 

oleh dosen pada awal perkuliahan.  
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3. Perhitungan IPK 

Pada setiap akhir semester, prestasi mahasiswa yang dinilai dikonversikan 

pada Indek Prestasi Semester (IPS) dan Indek Prestasi Kumulatif (IPK) 

dengan cara:  

 

 

 

4. Contoh Kartu Hasil Studi 

 

MATA KULIAH NILAI SKS POINTS 

Pengantar Akuntansi I 

Pengantar Sosiologi 

English Composition I 

Matematika Bisnis 

Organisasi&Manajemen 

Pengantar Ekonomi Mikro 

B = 3 

C = 2 

A = 4 

C = 2 

B = 3 

C = 2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

9 

6 

12 

6 

9 

6 

Total 
 

18 48 

IPK = 48 : 18 = 2.67 
   

 

5. Beban Kredit 

Beban kredit yang boleh diambil pada semester berikutnya ditentukan oleh 

Nilai IPK semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut: 

IPK Maksimum Kredit 

0,00 – 1,49 

1,50 – 1,99 

2,00 – 2,49 

2,50 – 2,99 

3,00 – 4,00 

9 SKS 

15 SKS 

18 SKS 

21 SKS 

24 SKS 

 

  

IPK = Jumlah Nilai Yang Diperoleh 
           Jumlah Kredit Yang Diambil 
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G. SANKSI AKADEMIK 

1. Masa Percobaan 

Untuk dapat melanjutkan studi di IBMT, mahasiswa harus 

mempertahankan IPK minimum di setiap semester, berdasarkan jumlah 

SKS yang telah diperoleh dengan syarat sebagai berikut: 

 

Jumlah Kredit Yang 

Sudah Ditempuh 

IPK 

Minimum 

36 

54 

>72 

1,60 

1,60 

2,00 

  

Apabila Nilai IPK mahasiswa di bawah ketentuan tersebut di atas, maka 

mahasiswa tersebut akan menjalani masa percobaan untuk perbaikan nilai 

selama 2 (dua) semester. Jika setelah masa percobaan nilai IPK nya tidak 

menunjukkan peningkatan, maka mahasiswa tersebut dikenakan sanksi 

“drop-out”. Selama masa percobaan, mahasiswa yang bersangkutan harus 

berkonsultasi secara intensif dengan dosen wali yang ditunjuk. 

 

2. Drop Out 

Di samping nilai IPK di bawah ketentuan nilai minimal, mahasiswa dapat 

dikenai sanksi drop out apabila: 

1. Absen selama beberapa semester tanpa pemberitahuan atau ijin tertulis 

dari Bagian Akademik IBMT, maka akan diberikan surat hingga 3 kali 

pemberitahuan kepada mahasiswa yang bersangkutan, bila tidak ada 

tanggapan maka secara otomatis akan langsung dianggap drop out 

(DO) 

2. Tidak dapat menyelesaikan studinya setelah lewat batas waktu 

maksimum yang diijinkan (14 semester). 

3. Melakukan pelanggaran berat terhadap peraturan dan tata tertib IBMT. 

  



STIE IBMT SURABAYA – Buku Panduan Akademik  2017 Page 16 
 

UJIAN 

1. Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester 

Mahasiswa wajib mengikuti semua ujian yang diselenggarakan oleh IBMT yang 

terdiri dari Ujian Tengah Semester (Mid-Term Test) dan Ujian Akhir Semester 

(Final Exam) sesuai dengan kalender akademik yang telah ditetapkan. 

 

IBMT tidak menyelenggarakan: 

 Minggu Tenang/Hari Tenang. 

 Ujian Susulan (Make Up Test) 

 Ujian Ulangan (Re-Take Test) 

 

Alasan sakit, kepentingan/urusan keluarga, dan lain-lain yang menyebabkan tidak 

hadir pada waktu ujian tidak diterima. 

 

2. Ujian TOEFL 

Ujian TOEFL diberikan kepada mahasiswa untuk membantu meningkatkan 

kemampuannya berbahasa Inggris, sehingga mahasiswa dapat mengikuti proses 

belajar dengan baik, siap transfer ke luar negeri atau siap mengikuti Ujian Skripsi. 

Bagi mahasiswa baru dengan nilai TOEFL <500 (Paper-based) atau <173  

(computer-based) wajib mengikuti Up Grading Class yang dilaksanakan antara 

bulan Juni – Agustus, dan/atau mengikuti kelas Preparatory Classes/TOEFL 

Preparatory Class selama 3 bulan.  Bagi mahasiswa angkatan atas senior yang 

belum mencapai TOEFL Score 550 sampai menjelang selesai kuliah diwajibkan 

mengikuti TOEFL Preparatory Class.  

Jadwal Up Grading dan Preparatory Classes/TOEFL Preparatory Class 

dapat dilihat pada Bagian Akademik, 2 (dua) minggu sebelum kelas dimulai. 

Untuk TOEFL International, peserta mengikuti ketentuan pendaftaran dan ujian 

yang berlaku. Bagian Akademik akan membantu pelaksanaan pendaftarannya. 

 

3. Ujian Skripsi/Defense Panel 

1. Ujian skripsi dapat dilakukan setelah mahasiswa melewati masa bimbingan 

dengan dosen pembimbing minimum 10 kali pertemuan. 
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2. Ujian skripsi dilakukan 2 (tiga) kali dalam satu tahun, dan dapat ditambah, 

dengan mempertimbangkan jumlah peserta. 

3. Pendaftaran ujian dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum jadwal 

ujian yang ditetapkan kalender akademik. 

4. Mahasiswa melakukan telah menyelesaikan administrasi Skripsi 

5. Ujian skripsi merupakan salah satu syarat kelulusan menjadi sarjana. 

6. Ketentuan penulisan skripsi diatur tersendiri. (Buku Pedoman Skripsi). 

 

4. Ujian Sertifikasi Kompetensi 

Mahasiswa IBMT wajib mengikuti Ujian Sertifikasi Profesional dari 

dalam maupun luar negeri untuk beberapa Mata Kuliah dan/atau keahlian 

Profesi yang diadakan oleh IBMT dengan mengikuti ketentuan yang diatur 

dalam kebijakan lain.  

 

5. Tata Tertib Ujian 

1. Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester dilaksanakan secara 

terjadwal oleh Academic Department 

2. Peserta Ujian dan Dosen/Pengawas hadir diruang ujian TEPAT WAKTU / 

tidak terlambat. Bagi peserta ujian yang terlambat lebih dari 30 menit tidak 

diijinkan mengikuti ujian. 

3. Masuk ke ruangan yang telah ditentukan sesuai dengan jadwal dan tempat 

ujian. 

4. Menunjukkan kartu ujian dan DITANDATANGANI oleh pengawas atau 

Dosen Pengawas Ujian yang bersangkutan 

5. Berlaku jujur 

6. Berpakaian rapi, tidak memakai kaos oblong dan sandal serta 

berpenampilan sopan. 

7. Pada saat ujian, peserta dilarang menggunakan segala jenis alat 

komunikasi (a.l telepon Gengam (Handphone), IPAD, Komputer portabel 

(Laptop), PDA, dan sebagainya) 
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8. Peserta ujian dilarang mencontek, berdiskusi, dan membuka buku/catatan 

(kecuali ujian yang bersifat buku terbuka, sesuai dengan ketentuan ujian 

yang diberikan oleh dosen). 

9. Meninggalkan ruang ujian dengan alasan apapun tidak diperbolehkan. 

Kepentingan keluar ruang ujian untuk ke toilet dapat dilakukan sebelum 

soal ujian dibagikan. 

10. Dilarang makan dan minum dalam ruang ujian selama ujian berlangsung 

11. Bagi pelanggar tata tertib ujian ini, akan dikenakan sanksi, dikeluarkan 

dari ruang ujian, dan tidak di ijinkan mengikuti ujian. 

12. Ijin menempuh ujian susulan hanya diberikan bagi mahasiswa yang 

opname, ada anggota keluarga inti yang meninggal dunia dan/atau karena 

ada penugasan dari tempat bekerja (bagi yang sudah bekerja) dibuktikan 

dengan adanya surat dari pimpinan tempat bekerja dan disampaikan ke 

Academic Department seminggu sebelum ujian berlangsung. 

13. Ujian susulan dikonfirmasikan antara Dosen Mata Kuliah yang 

bersangkutan dengan Academic Department 

14. Dosen Pengampu Mata Kuliah DIWAJIBKAN hadir pada pelaksanaan 

ujian, apabila tidak dapat hadir, maka  penyerahan pekerjaan/tugas 

penganti ujian kepada kepala pengawas ujian paling lambat (1) satu jam 

sebelum ujian dilaksanakan dan menginformasikan ke Academic 

Department. 

 

6. Mata Kuliah Yang Tidak Lulus 

Mahasiswa yang mendapat nilai “F” pada suatu mata kuliah wajib 

mengulang pada semester berikutnya. Apabila mata kuliah tersebut adalah 

mata kuliah prasyarat, maka mahasiswa tidak diperkenankan mengambil mata 

kuliah yang lebih tinggi.  

Nilai “D” wajib diulang apabila mata kuliah tersebut adalah mata kuliah 

prasyarat. Jumlah Nilai D maksimal adalah 2 (dua) mata kuliah yang tercantum 

pada transkrip kelulusan dan tidak boleh pada mata kuliah wajib umum dan 

atau prasyarat (Sebaiknya semua nilai “D” diulang karena apabila mahasiswa 

lulus dari IBMT diharapkan tidak ada nilai “D” pada transkrip mahasiswa).  
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H. PROGRAM MATRIKULASI DAN ORIENTASI 

Program Matrikulasi dan Orientasi diselengarakan untuk menambah 

wawasan para mahasiswa sebelum memasuki perkuliahan agar lebih 

termotivasi untuk menempuh studinya dengan baik. Program ini dilaksanakan 

seminggu sebelum perkuliahan, dengan jangka waktu sekitar satu minggu. 

Program ini diberikan dalam kegiatan IMP (IBMT Matriculation Program) 

dan IPDP (IBMT Personal Development Program). Program ini meliputi 

kegiatan didalam kampus atau diluar kampus. 

Tujuan khususnya adalah untuk membantu mahasiswa mengenal lebih 

dalam tentang IBMT dan memahami sistem proses belajar mengajar dan 

berbagai ketentuan/aturan yang berlaku di IBMT.  

Materi yang disampaikan termasuk wawasan mengenai dunia kerja serta 

studi di luar negeri bagi mahasiswa yang berkeinginan melanjutkan studi 

disana. Program Matrikulasi dan Orientasi ini bersifat wajib diikuti bagi setiap 

mahasiswa baru IBMT dan membuat Laporan pada akhir kegiatan yang diatur 

dan disesuaikan dengan program masing-masing. 

 

I. MAGANG/ WORKING EXPERIENCE PROGRAM (WEP) 

Ketentuan Work Experience Program adalah: 

a. Work Experience Program (WEP) atau magang yang dimaksud disini 

bukanlah hanya kegiatan mengumpulkan data kemudian menyusun 

laporan.  

b. Magang adalah bekerja sebagaimana mestinya seorang karyawan yang 

harus tunduk pada aturan atau ketentuan-ketentuan perusahaan tempat 

dimana mahasiswa magang, berinteraksi dengan karyawan lain, bekerja 

kelompok, melaksanakan instruksi atasan dan sebagainya.  

c. Proses magang ini merupakan jembatan antara teori yang diperoleh 

dikampus dengan dunia nyata/kerja.  

d. Magang ini sekaligus merupakan wahana untuk memperoleh pengalaman 

kerja yang sebenarnya, sehingga pada saat tamat nanti mahasiswa selain 

memperoleh gelar akademik juga telah memiliki pengalaman kerja. 
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e. Magang wajib dilakukan oleh mahasiswa khususnya mereka yang 

bermaksud menyelesaikan studinya di IBMT. 

 

PERSYARATAN WEP: 

1. Mahasiswa harus memenuhi persyaratan IPK minimum 2,00 dan tidak 

sedang dalam masa percobaan akademik.  

2. Apabila telah diterima ditempat kerja yang dipilih, mahasiswa wajib 

mematuhi tata tertib dan kebijakan yang berlaku diperusahaan tersebut. 

3. Mahasiswa wajib bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan 

oleh perusahaan dan selalu menjaga nama baik IBMT Surabaya. 

4. Persyaratan dan ketentuan lain diberikan pada saat pendaftaran WEP. 

5. Apabila mahasiswa mengundurkan diri dari praktek kerja sebelum masa 

waktunya tanpa pemberitahuan, dianggap gagal dan harus mengulang. 

6. Mahasiswa harus memenuhi 900 jam kerja atau 6 Bulan, untuk 

mendapatkan evaluasi magang, yang bisa ditempuh dalam semester penuh 

atau dilanjutkan semester berikutnya. 

7. Aturan teknis lainnya dapat dilihat pada bagian WEP pada saat mahasiswa 

mendaftar WEP. 

 

LAPORAN WEP: 

Laporan WEP bersifat individu, dibuat dan diselesaikan dalam waktu 2 

(dua) minggu setelah selesai kerja praktek. Laporan wajib dipresentasikan 

oleh mahaiswa yang berisi antara lain mencakup sifat dan tanggung jawab 

pekerjaan, bagaimana komentar mahasiswa tentang penempatan kerja tersebut, 

hal-hal apa yang diperoleh mahasiswa selama praktek kerja. Untuk tahap 

berikutnya laporan berisi tentang gambaran perusahaan, sejarah, lokasi dan 

organisasi perusahaan. Sistem kerja dan pembagian kerja dalam perusahaan 

disebutkan pula dalam laporan. Salinan Laporan diserahkan ke perusahaan dan 

ke Bagian Akademik IBMT.  
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J. ICDP (IBMT Community Develpoment Program) 

Program ICDP merupakan program wajib yang diselengarakan untuk 

menambah wawasan dan implementasi para mahasiswa dalam melaksanakan 

tridharma perguruan tinggi khususnya dalam Pengabdian masyarakat. 

Program ini dilaksanakan pada jeda semester genap dan semester ganjil. 

Dengan durasi sesuai program kebutuhan masyarakat dengan minimal selama 

2 minggu dan maksimal selama 3 bulan. ICDP diikuti oleh seluruh mahasiswa 

IBMT yang minimal telah dan atau sedang menempuh 72 SKS. 

ICDP merupakan salah satu media penyiapan SDM yang berkualitas juga 

berfungsi sebagai optimalisasi potensi: IQ, EQ, dan SQ dan sebagai media 

pengembangan kepribadian. ICDP dilaksanakan di masyarakat dan langsung 

berinteraksi dengan masyarakat bertujuan antara lain untuk memberdayakan 

masyarakat, memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa untuk 

memperkaya pengalaman teoretis, bersifat take and give, saling memberikan 

kemanfaatan antara mahasiswa dan masyarakat.  

Program ICDP bersifat wajib diikuti bagi setiap mahasiswa IBMT. Namun 

apabila mahasiswa selama menempuh studi di  IBMT pernah mengikuti dan 

lolos dalam kegiatan PKM (Program Kreativitas Mahasiswa) yang 

diselenggarakan oleh DIKTI di tingkat nasional, maka dianggap equivalent 

dan tidak wajib mengikuti kegiatan ICDP. 

 

LAPORAN ICDP: 

Laporan ICDP bersifat individu dan kelompok, dibuat dan diselesaikan 

dalam waktu 2 (dua) minggu setelah selesai kegiatan. Laporan individu wajib 

dipresentasikan oleh mahaiswa yang berisi antara lain mencakup sifat dan 

tanggung jawab kegiatan, bagaimana komentar mahasiswa tentang 

penempatan kerja tersebut, capaian dan hal-hal apa yang diperoleh mahasiswa 

selama Program. Laporan Kelompok adalah kompilasi laporan kegiatan 

individu dalam satu kegiatan. Salinan Laporan diserahkan ke Bagian LPPM 

STIE IBMT dan tempat/instansi terkait. 
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K. SYARAT KELULUSAN 

1. Skripsi / Tugas Akhir 

Persyaratan dan prosedur skripsi akan diatur secara terpisah oleh bagian 

akademik. Proposal skripsi diajukan pada semester tujuh dan mahasiswa 

wajib mengikuti Comprehensive Paper Class sebagai kuliah pengantar 

untuk penulisan skripsi. Penulisan skripsi dilakukan selama semester 

tujuh. Apabila melebihi satu semester, mahasiswa wajib membayar ulang 

uang sks untuk Comprehensive Paper Class. Skripsi berupa “soft copy” 

dan “hard copy” diserahkan rangkap 2 ke bagian akademik. Dan mengisi 

form tracer study via Web IBMT dan wajib untuk mengikuti kegiatan Pre 

Graduation Program sebelum prosesi upacara yudisium dan wisuda. 

 

2. Gelar Akademik 

IBMT memberikan gelar pada mahasiswa program studi S-1, dengan 

sebutan Sarjana Manajemen untuk jurusan Manajemen dengan 

konsentrasi: 

 Internasional Business Management 

Untuk memperoleh gelar S-1 di Indonesia seorang mahasiswa harus 

memperoleh kredit minimal 144 sks. 

Keseluruhan sks terdiri dari kelompok-kelompok mata kuliah 

Pengembangan Kepribadian (MPK), Mata Kuliah Keilmuan dan 

Ketrampilan (MKK), Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), Mata 

Kuliah Perilaku Berkarya (MPB), serta Mata Kuliah Berkehidupan 

Bersama (MBB). 

Dengan demikian untuk memperoleh gelar S-1 di IBMT, mahasiswa harus 

memiliki: 

 SKS kumulatif ≥ 144 sks 

 Memiliki IPK rata-rata 2.0, atau lebih pada skala 4, dengan nilai “D” 

maksimum 2 (dua). 

 Lulus dalam penyusunan skripsi dan mempertahankannya. 
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 Memperoleh Nilai equivalent dengan paper-based TOEFL 550 untuk 

program Internasional Business Management dan TOEFL 500 bagi 

program yang lain. 

 Memiliki nilai evaluasi kerja/magang. 

Ketentuan untuk Program “Dual Degree” dan sertifikat mata kuliah 

tertentu/sertifikat kompetensi di tentukan tersendiri. 

 

3. Poin Kemahasiswaan (Student Point) 

Poin Kemahasiswaan adalah sistem penilaian dengan 

menggunakan sistem poin pada setiap kegiatan  mahasiswa IBMT. Tolak 

ukur capaian keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti program 

pengembangan kemahasiswaan dinyatakan dengan Satuan Poin Kegiatan 

Kemahasiswaan (SPKK).  

Sebelum Mahasiswa dinyatakan berhak untuk lulus Yudisium, 

mahasiswa Program Sarjana (S1) wajib mengumpulkan minimum 100 

SPKK. Mahasiswa juga diwajibkan untuk mengikuti secara aktif program 

Lead Journey yang ditunjukkan dengan pengumpulan 6 sertifikat Lead 

Journey sebagai salah satu syarat kelulusan. Kegiatan yang dapat diakui 

untuk mendapatkan SPKK diatur dan merujuk pada SK kemahasiswaan 

Mahasiswa juga wajib mengumpulkan sertifikat penunjang 

kompetensi selama studi dengan mengikuti kegiatan-kegiatan seminar, 

workshop, lokakarya, training, dan lain sebagainya. Sertifikat dapat 

diperoleh dengan program dari luar kampus/umum. Untuk jumlah 

sertifikat program yang harus dikumpulkan dan atau jumlah kegiatan 

didalam dan diluar kampus diatur melalui SK kemahasiswaan.  

Persyaratan dan prosedur Satuan Poin Kegiatan Kemahasiswaan 

(SPKK) dan hal-hal yang disebutkan secara umum akan diatur secara 

terpisah mengacu pada SK Kemahasiswaan. 

  

4. Prestasi Kelulusan 

Kepada mahasiswa yang lulus dengan prestasi akademik tinggi diberi 

penghargaan sesuai dengan Indeks Prestasi Rata-rata yang diperoleh. 
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Angka kredit yang ditransfer dari perguruan tinggi lain tidak di ikut 

sertakan dalam perhitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), masa belajar 

efektif adalah 8 semester dan maksimum 12 semester. Secara kumulatif 

Indeks Prestasi rata-rata yang dibutuhkan adalah: 

 

INDEKS PRESTASI PENGHARGAAN 

3,90 – 4,00 

3,70 – 3,89 

3,50 – 3,69 

Summa Cum Laude 

Magna Cum Laude 

Cum Laude 

 

5. Transfer dan Dual Degree (Keterangan Lengkap di Booklet Transfer) 

IBMT memberikan bantuan administratif bagi mahasiswa yang ingin 

pindah ke perguruan tinggi lain diluar negeri, sebelum mereka tamat di IBMT. 

Bantuan serupa juga diberikan kepada para tamatan IBMT yang berniat 

meneruskan studi ke jenjang pasca sarjana, dengan memperhatikan 

persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 

1. Persyaratan yang ditetapkan satu universitas berbeda antara satu dengan 

lainnya, karena itu dianjurkan agar permohonan transfer disampaikan 

sedini mungkin dengan memberikan nama perguruan tinggi, jurusan dan 

bidang studi yang direncanakan dan dituju. 

2. IBMT akan menghubungi perguruan tinggi yang bersangkutan untuk 

memperoleh keterangan tentang persyaratan dan sks yang dapat ditransfer 

serta untuk mendapatkan formulir pendaftaran dan lain-lain yang 

dibutuhkan. 

3. Kemampuan Bahasa Inggris dengan score TOEFL 500-600 dan TWE 5. 

4. Jaminan tersedianya dana selama kuliah disana dan besarnya tergantung 

pada perguruan yang dituju. 

5. Mata kuliah yang dapat ditransfer adalah mata kuliah yang sama atau 

mirip yang diberikan dalam Bahasa Indonesia/Bahasa Inggris. 

6. Ketentuan mengenai universitas di luar negeri/transfer dapat ditanyakan 

pada Bagian Akademik dan Bagian Hubungan Internasional (International 

Relation)  
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L. Dosen, EduCoach (Dosen Pembimbing Akademik) & Dosen Pembimbing 

Skripsi (Comprehensive Paper Advisor). 

1. Dosen adalah tenaga pendidik yang sudah ditetapkan oleh Bagian 

Akademik untuk mengasuh satu mata kuliah atau lebih yang sesuai dengan 

bidang keahlian mereka masing-masing. 

2.   Edu Coach (Dosen Pembimbing Akademik) 

• Membimbing mahasiswa dalam pemilihan matakuliah untuk semester 

berikutnya, dalam proses Registrasi  

• Memonitor mahasiswanya dalam proses pembelajaran, sikapnya, nilainya, 

project-nya, serta kegiatannya, yang berhubungan dengan perkuliahan  

• Menjadi penasihat/ counselor kepada mahasiswa yang ada dalam 

naungannya, terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan  

• Memanggil, menegur, memberi nasihat serta memanggil orang tua 

mahasiswa (apabila dirasa & dipikir perlu) kepada mahasiswa didiknya. 

• Dosen Pembimbing Skripsi adalah dosen yang ditunjuk oleh Departemen 

Akademik untuk membimbing mahasiswa selama proses penulisan skripsi. 
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BAB III 

KURIKULUM DAN STRUKTUR MATA KULIAH 

 

A. Penjelasan Umum 

Kurikulum IBMT disusun berdasarkan empat kompetensi lulusan yang 

kompetensinya meliputi: 

1. Memiliki Soft Skills: Self Awareness, sikap terbuka, sensitif terhadap 

lingkungan, dan isu-isu bisnis & manajemen.  

2. Memiliki Pengetahuan dan pemahaman tentang bisnis & manajemen. 

3. Memiliki entrepreneurship dan managerial skills.  

4. Memiliki wawasan global dan kemampuan adaptasi terhadap 

perkembangan bisnis dan manajemen. 

 

Mata kuliah yang dirancang dalam kurikulum IBMT terbagi dalam kelompok 

mata kuliah dengan pembagian sebagai berikut: 

 

Kelompok  Kode Mata Kuliah 

Ilmu social   SOCI 

Bahasa Inggris   ENGL 

Akuntansi   ACTG 

Matematika   MATH 

Manajemen   MGMT 

Umum    GNRL 

Komunikasi   COMM 

Pemasaran   MKTG 

Keuangan   FNCL 

Ritel    RETL 

Bahasa Mandarin  FORL 

Bisnis    BUSS 

Hukum    LAWS 

Desain    DSGN 
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B. STRUKTUR MATA KULIAH BERDASARKAN KELOMPOK 

MATA KULIAH 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000, kurikulum 

terdiri atas Kurikulum Inti dan kurikulum Institusional yang terdiri atas 

kelompok-kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Mata 

Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK), Mata Kuliah Keahlian Berkarya 

(MKB), Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB), serta Mata Kuliah Berkehidupan 

Bersama (MBB). Pengelompokan tersebut akan disajikan dalam tabel dibawah 

ini: 

 

Setelah semester 4, mahasiswa IBM dapat memilih untuk : 

 Transfer ke luar negeri (2+2 transfer program) untuk mendapat gelar Bachelor 

di universitas tujuan, dengan mengikuti ketentuan akademis administratif yang 

di syaratkan (Program Dual-Degree) 

 Melanjutkan program  non-transfer dan mendapatkan gelar S.M pada IBMT 

dan Bachelor dari universitas partner di luar negeri, dengan mengikuti 

ketentuan akademis yang di syaratkan.
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BAB IV 

KEJUJURAN AKADEMIK DAN TATA TERTIB PENDIDIKAN 

 

Untuk menciptakan dan menjaga integritas proses belajar mengajar di IBMT, 

maka civitas akademika yaitu para mahasiswa, dosen, pimpinan serta seluruh staff 

IBMT harus memiliki dan menghayati Kejujuran Akademik. 

 

A. KEJUJURAN AKADEMIK 

Pelanggaran terhadap kejujuran akademik, termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-

hal berikut ini: 

1. Mengubah nilai prestasi (grades) dan / atau dokumen resmi (official 

records) tanpa ijin dari yang berwenang. 

2. Menggunakan alat atau bahan yang tidak diijinkan oleh dosen atau oleh 

penguji pada waktu ujian berlangsung. 

3. Menyalin atau menjiplak karya mahasiswa lain pada waktu ujian 

berlangsung. 

4. Bekerja-sama dengan orang lain sewaktu ujian berlangsung termasuk 

menerima atau menerima informasi atau data tanpa ijin dari dosen atau 

petugas yang ditunjuk. 

5. Membeli, mencuri atau memperoleh dengan tidak jujur bahan ujian atau 

informasi tentang bahan ujian sebelum ujian dimaksud selesai dilaksanakan. 

6. Bekerjasama dalam melakukan tugas-tugas laboratorium, pekerjaan rumah, 

atau tugas-tugas lain yang seharusnya dikerjakan sendiri-sendiri sesuai 

petunjuk atau instruksi dari dosen. 

7. Menggantikan orang lain atau mengijinkan orang lain untuk menggantikan 

diri sendiri sewaktu menempuh ujian. 

8. Mengakui karya orang lain, baik secara menyeluruh maupun sebagian 

sebagai karya sendiri yang menyangkut tema, judul, laporan, karya tulis, 

karangan atau essay, program komputer dan lain-lain yang berkaitan dengan 

tugas dan karya akademik. 
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9. Memasukkan atau menyerahkan tanpa seijin dosen, karya-karya yang 

sebelumnya telah atau pernah diserahkan baik sebagai karya rutin maupun 

sebagai karya tugas untuk memperoleh nilai. 

10. Plagiat, yaitu mengutip dan/atau memanipulasi kata-kata, ide atau 

argumentasi orang lain tanpa kutipan, referensi, atau catatan kakai, seolah-

oleh semua itu adalah karya sendiri. 

11. Dengan sadar merusak karya mahasiswa lain atau mengganggu kelancaran 

perkuliahan. 

12. Menyalahgunakan dokumen atau memalsukan dokumen resmi IBMT. 

13. Memasukkan data-data yang sengaja diubah atau dipalsukan sebagai data 

resmi menyangkut hasil karya laboratorium, hasil survey, atau hasil riset 

lapangan lain. 

14. Dengan sadar melakukan hal-hal yang tidak jujur yang dapat mengganggu 

pelaksanaan proses akademik sebagaimana mestinya. 

15. Dilarang memberikan hadiah/gift kepada dosen, staf, office boy untuk 

kepentingan pribadi, yang berkaitan dengan kejujuran akademik. 

16. Melindungi atau membantu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan 

kejujuran akademik. 

17. Hal-hal lain yang tidak tercantum pada ketentuan tersebut di atas, tetapi 

berdasarkan pertimbangan Senat Universitas dinyatakan sebagai 

pelanggaran, akan dikenakan sanksi sebagaimana yang berlaku. 

 

B. TATA TERTIB PENDIDIKAN MAHASISWA 

1. Setiap mahasiswa wajib memiliki kartu mahasiswa yang masih berlaku  

selama aktif menjadi mahasiswa IBMT. Kehilangan Kartu Mahasiswa harus 

dilaporkan segera kepada bagian akademik. 

2. Mahasiswa wajib membawa Kartu Mahasiswa pada saat mengikuti semua 

ujian (UTS dan UAS). Apabila melanggar, mahasiswa tidak diperkenankan 

mengikuti ujian. 

3. Mahasiswa wajib menjaga dan memelihara kebersihan dan kerapian 

lingkungan kampus. 
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4. Mahasiswa tidak diperkenankan merokok, makan dan minum atau 

menggunakan telpon selular di dalam kelas atau laboratorium selama 

perkuliahan berlangsung. 

5. Mahasiswa wajib berpakaian sopan, dan bersepatu. Dilarang memakai 

sandal, kaos oblong (T-shirt), celana pendek di lingkungan kampus. 

6. Mahasiswa dilarang membawa dan minum minuman keras, membawa, 

menyimpan, dan mengedarkan obat-obatan terlarang, narkotik, buku porno, 

senjata tajam dan benda-benda terlarang lainnya di lingkungan kampus. 

7. Mahasiswa wajib memperhatikan etika, sopan santun dan tata krama 

terhadap sesama mahasiswa, staff, dosen, dan pimpinan akademik dalam 

berbagai kegiatan kampus. 

8. Mahasiswa dilarang berkelahi baik dengan sesama mahasiswa, dosen atau 

staf, membuat kekacauan, dan melakukan perusakan di lingkungan kampus. 

9. Mahasiswa wajib mentaati semua peraturan penggunaan fasilitas kampus, 

dan semua peraturan/tata tertib yang berlaku di IBMT. 

 

C. PEMBERIAN SANKSI 

Setiap pelanggaran terhadap kejujuran akademik dan tata tertib pendidikan 

dapat berakibat pada pemberian nilai “F” (Fail/gagal) untuk mata kuliah 

bersangkutan atau untuk seluruh mata kuliah, sesuai dengan jenis pelanggaran 

yang dilakukan. Bagi mahasiswa yang melakukan tindakan yang melanggar 

peraturan, tata tertib dan disiplin IBMT secara umum dan khusus akan 

dikenakan sanksi dikeluarkan dari IBMT, baik tanpa maupun dengan Surat 

Peringatan yang dikeluarkan oleh Departemen Akademik. 

 

D. PENGUMUMAN 

Pengumuman mengenai kegiatan rutin akademik, make-up class, pembayaran, 

time tables dan lain-lain akan diumumkan pada papan pengumuman 

mahasiswa. Setiap mahasiswa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri 

untuk mengetahui setiap pengumuman dan harus aktif dalam memperoleh 

informasi akademik yang menyangkut kepentingan mahasiswa sendiri. Foto 

copy pengumuman akan dikirim ke alamat mahasiswa apabila diperlukan. 



STIE IBMT SURABAYA – Buku Panduan Akademik  2017 Page 32 
 

 

E. PERANAN ORANG TUA 

Dalam rangka pembinaan terpadu antara pimpinan perguruan tinggi dan orang 

tua dari mahasiswa, Departemen Akademik memiliki kebijaksanaan untuk 

menjalin hubungan yang baik dengan pihak orang tua/wali mahasiswa dalam 

bentuk informasi yang teratur mengenai perkembangan akademik mahasiswa 

selama kuliah. 
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BAB V 

SARANA DAN PRASARANA, PELAYANAN MAHASISWA, DAN 

KEGIATAN EKSTRA KURIKULER 

 

A. Sarana dan Prasarana 

1. Ruang Kelas yang Representative  

Dengan banyaknya mata kuliah yang berupa pengetahuan praktis, maka STIE 

IBMT menyediakan sarana pengajaran khusus.  Untuk kenyamanan proses 

belajar mengajar tersebut semua ruangan kelas didesain menggunakan Air 

Conditioner (AC). Ruang kelas juga memiliki fasilitas standar sound system 

yang memadai, penerangan cukup, overhead projector, LCD Viewer, dengan 

demikian diharapkan proses pembelajaran dapat dioptimalkan demi 

meningkatkan kualitas lulusan yang kompeten.  

   

2. Laboratorium  

a. Laboratorium Multimedia dan Komputer 

Laboratorium multimedia terletak di Kampus Kupang STIE IBMT Lantai 

2. Laboratorium ini disediakan untuk mata kuliah Komputer atau mata 

kuliah lain yang mengunakan fasilitas komputer dan internet. Pada 

laboratirium ini disediakan sejumlah komputer yang dilengkapi dengan 

program-program yang dibutuhkan guna membantu proses perkuliahan. 

b. Laboratorium Manajemen 

Laboratorium Manajemen terletak di Lantai  2 berjumlah 2 (dua) ruangan. 

Laboratorium ini disediakan untuk mata kuliah yang relevan dengan 

praktek manajamen khususnya didalam perusahaan. Setting dalam 

laboratorium ini menggunakan konsep meeting room agar mahasiswa dapat 

merasakan corporate atmosphere dalam dunia kerja profesional. 

c. WiFi Hotspots  

STIE IBMT menyediakan WIFi area dibeberapa lokasi strategis dan 

semuanya free di semua lokasi kampus.  Dengan fasilitas ini, Mahasiswa 

STIE IBMT dapat menjelajahi internet di banyak sudut kampus melalui 

Laptop, PDA ataupun Handphone yang dilengkapi fasilitas WiFi. 
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3. Perpustakaan  

Perpustakaan STIE IBMT merupakan perpustakaan dengan koleksi buku dan 

CD dengan keunikan hampir 80% buku berbahasa Inggris. 

a. Koleksi Perpustakaan  

Koleksi Perpustakaan yang kami miliki terdiri dari koleksi buku, majalah 

dan CD/Kaset, koleksi tugas akhir atau skripsi yang secara umum dapat 

digunakan oleh seluruh mahasiswa. Koleksi Perpustakaan STIE IBMT secara 

umum dikategorikan menjadi dua golongan yang pertama buku-buku yang 

digunakan untuk mendukung perkuliahan sehari-hari berupa buku diktat kuliah 

dan buku acuan untuk mahasiswa, yang kedua berupa buku-buku referensi 

yang kebanyakan berbahasa Inggris yang digunakan dengan tujuan 

pengembangan ilmu dan teknologi.  

Di perpustakaan STIE IBMT ketersediaan buku dijaga ke mutakhirannya 

oleh karena itu setiap tahun kami datangkan buku-buku dari penerbit dalam 

negeri dan penerbit Internasional untuk melengkapi koleksi perpustakaan. 

Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mempunyai Visi sebagai Perguruan 

Tingi International dengan perkembangan yang sedemikian pesat maka usaha 

untuk menyerap secepat mungkin kemajuan di luar sangat penting. Koleksi 

buku dan CD yang dimiliki oleh perpustakaan STIE IBMT semakin tahun 

semakin bertambah.  

 

b. Layanan Perpustakaan  

Perpustakaan STIE IBMT saat ini menganut system terbuka dengan seluruh 

proses yang terkomputerisasi. Selain koleksi buku-buku dan CD, Perpustakaan 

STIE IBMT juga menyediakan koleksi Tugas akhir dan Skripsi mahasiswa, 

Majalah, Surat kabar, Jurnal dalam negeri dan Internasional, serta fasilitas 

komputer yang secara bebas digunakan oleh mahasiswa untuk proses 

belajarnya yang disambungkan dengan jaringan Internet. 

 

c. Pelayanan Keanggotaan   

Keanggotaan Perpustaaan STIE IBMT terbuka bagi seluruh mahasiswa STIE 

IBMT.  Mahasiswa STIE IBMT yang ingin mengunakan fasilitas perpustakaan 
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cukup dengan membawa Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) sebagai pengganti 

Kartu Keanggotaan Perpustakaan dan mengisi formulir peminjaman.  

 

d. Jenis Jasa layanan Perpustakaan  

1. Pelayanan Peminjaman dan Pengembalian Buku,  

Jenis pelayanan ini meliputi pelayanan peminjaman dan pengembalian 

buku serta peminjaman CD/VCD.  Adapun ketentuan peminjaman buku 

antara lain:  

• Maksimal meminjam 2 buku dengan judul berbeda 

• Buku yang boleh dipinjam mempunyai tanda tidak ada kode “R” pada 

Barcode buku 

• Lama pinjam 14 hari dengan masa perpanjangan 1 kali 

• Keterlambatan pengembalian dikenai denda  

Rp. 5.000,- per buku untuk satu hari keterlambatan  

Rp. 1.000,- per buku untuk keterlambatan hari berikutnya  

• Merusak, merobek atau menghilangkan buku yang dipinjam harus 

diganti dengan buku yang sama atau uang sebesar dua kali lipat harga 

buku saat ini. 

 

2. Pelayanan Pustaka Rujukan (Referensi) dan Koleksi Internal  

Pelayanan Referensi adalah pelayanan peminjaman buku yang hanya boleh 

dibaca di ruang perpustakaan atau peminjaman untuk tidak dibawa pulang.  

Koleksi referensi merupakan koleksi perpustakaan yang bersifat referensi 

dan hanya bisa dibaca di tempat.  Jenis Koleksi ini antara lain Kamus, 

Ensiklopedia, Manual, Handbook dan lain-lain. Sedangkan untuk koleksi 

internal antara lain Jurnal Eksekutif dan Skripsi Mahasiswa STIE IBMT.  

 

 

  



STIE IBMT SURABAYA – Buku Panduan Akademik  2017 Page 36 
 

3. Pelayanan Pembelian Buku  

Perpustakaan juga menyediakan pelayanan kepada mahasiswa yang ingin 

memiliki atau mengoleksi buku-buku untuk dijadikan koleksi pribadi 

melalui pembelian buku.  Staf Perpustakaan kami siap untuk membantu 

para mahasiswa yang ingin melakukan pembelian buku.  Peraturan dan 

ketentuan mengenai prosedur ini diatur melalui peraturan tersendiri.   

 

4. Pelayanan Kartu Sakti,  

Perpustakaan juga memiliki koneksi dengan perpustakaan yang tergabung 

dalam Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI). 

Mahasiswa dapat memanfaatkan pelayanan, untuk informasi lebih lanjut 

silahkan menghubungi staf perpustakaan 

 

Jam Pelayanan Perpustakaan  

Senin – Kamis  : 08.00 – 16.30 WIB Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB 

Jum’at    : 08.00 – 16.30 WIB Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB 

 

Tata Tertib Pengunjung 

1. Berpakaian sopan dan rapi 

2. Tidak berkaos oblong dan bersandal jepit  

3. Menitipkan tas, map, jaket, dan bawaan lainnya pada tempat penitipan 

4. Dompet dan barang berharga tidak diletakkan pada tempat penitipan karena 

kehilangan barang tersebut bukan tanggung jawab Petugas  

5. Menjaga ketenangan, ketertiban, keamanan, dan kebersihan  

6. Tidak merokok, makan dan minum didalam perpustakaan  

7. Tidak membuat coretan dimeja, kursi, dinding, buku yang dipinjam, dan 

seluruh koleksi yang dibaca  

8. Apabila tidak berkepentingan belajar, tidak diperkenankan berada diruang 

Perpustakaan. 
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Sanksi 

1. Merusak, merobek atau mengilangkan koleksi perpustakaan yang dipinjam 

harus diganti dengan koleksi perpustakaan yang sama atau uang sebesar 

dua kali lipat harga koleksi perpustakaan saat ini  

2. Membawa bahan pustaka ( buku, CD, Tugas akhir/Skripsi ) tanpa prosedur 

yang berlaku, maka dicabut haknya sebagai anggota perpustakaan dan 

dikenai sanksi administratif serta akademis. 

Prosedur Peminjaman dan Pengembalian 

Peminjaman 

1. Menunjukan KTM ( Kartu Tanda Mahasiswa ) STIE IBMT Surabaya milik 

sendiri  

2. Cari buku yang akan dipinjam di rak dan/atau cari koleksi CD pada katalog 

CD yang ada 

3. Bawa ke Petugas perpustakaan  

4. Setelah dilakukan proses peminjaman dengan mem-barcode buku atau CD 

yang dipinjam, buku dan CD boleh dibawa pulang. 

 

Pengembalian 

1. Bawa buku dan/atau CD yang dipinjam ke Petugas perpustakaan  

2. Membayar denda bila terjadi keterlambatan  

3. Setelah koleksi (Buku dan/atau CD) yang dikembalikan telah diproses 

dengan membarcode buku atau CD yang dipinjam oleh Petugas 

perpustakaan maka proses pengembalian selesai. 

Lain-lain 

1. Peranturan ini dibuat dengan maksud untuk melaksanakan Perpustakaan 

yang berdaya guna maksimal, adil, dan merata  

2. Hal-hal yang belum diatur akan diatur kemudian  

3. Peraturan ini berlaku pada saat ditetapkan. 
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5. Beasiswa 

a. Beasiswa PPA 

Beasiswa PPA merupakan beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik yang 

diberikan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. 

Adapun syarat-syaratnya antara lain : 

- Terdaftar sebagai mahasiswa aktif yang paling rendah duduk di 

semester II dan paling tinggi di semester VII 

- Untuk calon penerima PPA minimal memiliki Indeks Prestasi 3.00 

- Mendapatkan Rekomendasi dari Akademik 

Berkas yang harus dilengkapi untuk Beasiswa BBP PPA : 

- Surat Rekomendasi dari Akademik 

- Melampirkan foto kopi Kartu Mahasiswa 

- Melampirkan foto kopi Kartu Keluarga 

- Melampirkan foto kopi buku tabungan atas nama sendiri 

- Melampirkan slip penghasilan orang tua yang disahkan oleh pihak 

berwenang atau keterangan penghasilan yang diketahui oleh ketua 

RT/RW/Kelurahan (bagi pendaftaran PPA) 

- Formulir dari Direktorat Kemahasiswaan yang sudah diisi yang 

menyatakan sedang tidak menerima beasiswa dari sumber lain yang 

diketahui Bidang Kemahasiswaan Fakultas atau PA 

 

b. Beasiswa BBP 

Beasiswa BBP merupakan salah satu jenis beasiswa yang diberikan kepada 

mahasiswa untuk yang mempunyai kesulitan ekonomi dalam hal pembiayaan 

perkuliahan. Beasiswa ini diberikan melalui Kementrian Riset dan Pendidikan 

Tinggi. Adapun persyaratan untuk program beasiswa ini antara lain : 

 Terdaftar sebagai mahasiswa aktif yang paling rendah duduk di 

semester II dan paling tinggi di semester VII 

 Untuk calon penerima BBP memiliki nilai Indeks Prestasi minimal 2.5 

dan berasal dari keluarga kurang mampu 

 Mendapatkan Rekomendasi dari Akademik 

Berkas yang harus dilengkapi untuk Beasiswa BBP : 
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 Surat Rekomendasi dari Akdemik 

 Melampirkan foto kopi Kartu Mahasiswa 

 Melampirkan foto kopi Kartu Keluarga 

 Melampirkan foto kopi buku tabungan atas nama sendiri 

 Surat Keterangan tidak mampu atau layak mendapatkan bantuan yang 

dikeluarkan oleh lurah setempat (bagi pendaftaran BBP) 

 Formulir dari Direktorat Kemahasiswaan yang sudah diisi yang 

menyatakan sedang tidak menerima beasiswa dari sumber lain yang 

diketahui oleh Bidang Kemahasiswaan Akademik atau PA 

 

Sebagai Perguruan Tinggi yang menekankan pada industri kreatif proses 

perkuliahan di  didukung oleh tenaga pengajar yang berkualitas. Adapun tenaga 

perngajar yang berperan didalam proses perkuliahan di STIE IBMT terdiri dari 

Dosen yang berasal dari para praktisi, akademisi baik dari dalam maupun luar 

(Native Lecturers). Dose tetap yang saat ini bergabung dengan STIE IBMT 

memiliki jenjang pendidikan S1, S2 dan S3. Dosen tidak tetap dan dosen luar 

biasa bersal dari bebagai perguruan tinggi negeri maupun swasta.  

 

B. Pelayanan Bagi Mahasiswa 

1. Transkrip Nilai 

Administrasi Akademik dapat melayani permintaan transkrip nilai untuk 

keperluan transfer, magang, laporan orang tua, atau melamar pekerjaan 

sesuai ketentuan yang berlaku pada administrasi akademik. 

2. Silabus 

1. Silabus atau panduan pengajaran suatu mata kuliah diberikan oleh 

dosen yang mengajar mata kuliah tersebut pada minggu pertama 

perkuliahan di setiap semester. 

2. Pemberian silabus untuk selanjutnya hanya akan dilayani untuk 

kepentingan Transfer, dan diterbitkan oleh petugas layanan transfer 

sesuai dengan ketentuan transfer. 
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3. Pengumuman 

Seluruh kegiatan akademik dan non akademik yang melibatkan mahasiswa 

akan diumumkan terbuka di papan pengumuman atau di ruang Teaching 

Operation. 

4. Administrasi Keuangan 

Biaya perkuliahan di STIE IBMT terdiri atas : 

1. Biaya Sarana dan Prasarana (Gedung)  

Merupakan biaya yang wajib dibayarkan tetapi hanya satu kali selama 

kuliah di STIE IBMT Surabaya.  Besarnya biaya sarana dan prasarana 

(gedung) ditentukkan dari hasil test dan periode gelompang ujian 

saringan masuk.   

 

2. Biaya SPP  

SPP merupakan sumber pembiayaan dalam proses belajar mengajar 

yang dibayar persemester terdiri dari : 

a. Biaya SPP Tetap 

 Besarnya sama selama masa studi 

 Dibayarkan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 

dinyatakan sebagai mahasiswa Aktif Kuliah 

 Wajib dibayarkan selama masih mengambil mata kuliah 

 Karena sesuatu hal tidak dapat melanjutkan kuliah pada semester 

tersebut maka SPP Tetap yang telah dibayarkan dinyatakan hangus. 

b.  Biaya SKS  

 Besarnya Biaya SKS adalah sama selama masa studi berdasarkan 

pada program yang diambil.  

 Biaya SKS dibayarkan setelah mahasiswa mengisi KRS yang akan 

ditempuh pada semester yang bersangkutan 

 Biaya SKS dihitung dengan mengalikan tarif Biaya per SKS 

dengan total SKS yang diambil pada semester berjalan  

 Apabila seorang mahasiswa melebihi batas studi dan diberi ijin 

untuk melanjutkan studi, maka besarnya SPP Tetap dan SPP 
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Variabel yang harus dibayarkan sama dengan angkatan terbaru 

pada saat itu. 

 Uang yang telah disetor tidak dapat ditarik kembali 

 

3. Biaya Wisuda 

Mahasiswa yang telah lulus dan akan diwisuda dibebani biaya wisuda 

yang besarnya ditentukan berdasarkan keputusan Ketua. Biaya wisuda 

yang dipungut dari mahasiswa digunakan untuk membiayai 

pelaksanaan upacara wisuda beserta atributnya. 

 

4. Pembayaran SPP bagi yang Tidak Mengambil Mata kuliah (Cuti)  

Mahasiswa yang mengambil cuti, mahasiswa cukup membayar biaya 

administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Ketua STIE IBMT 

Surabaya. Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus yudisium sampai 

dengan batas pembayaran heregistrasi maka mahasiswa tersebut tidak 

dibebani biaya administrasi 

 

5. Pembayaran SPP bagi Mahasiswa yang Aktif Kembali kuliah  

Bagi mahasiswa yang karena sesuatu hal tidak aktif kuliah dan tidak 

memiliki surat ijin cuti kepadanya dibebankan biaya administrasi 

sebesar dua kali administrasi cuti per semester. Sebelum yang 

bersangkutan diperbolehkan registrasi lagi. 

 

6. Duplikasi Kwitansi  

Mahasiswa yang kehilangan kwitansi dapat meminta duplikat kwitansi 

dengan membuat surat pernyataan kehilangan dan membayar 

administrasi sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah). 

 

7. Kelebihan Pembayaran 

Apabila terjadi kelebihan pembayaran pada suatu transaksi pembayaran, 

maka kelebihan pembayaran tersebut dapat dialokasikan ke pembayaran 
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lain atau semester berikutnya dan mahasiswa yang bersangkutan dapat 

mengurus hal tersebut dengan cara: 

a. Foto copy Kwitansi Pembayaran 

b. Foto copy Dokumen terkait. 

c. Disahkan oleh Bagian Finance 

d. Disimpan sebagai arsip oleh mahasiswa yang bersangkutan 

 

5. Prosedur Pembayaran 

Prosedur pembayaran dapat dilakukan melalui pembayaran langsung (setoran 

tunai) kepada bank yang telah ditunjuk oleh STIE IBMT Surabaya, atau dapat 

dilakukan transfer melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).  Saat ini 

Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank BCA Cabang Kupang Jaya dengan 

Nomor Rekening: 612.010.8687 a.n Yayasan Nusa Abdiguna.  Untuk 

selanjutnya bukti pembayaran dikirimkan langsung ke kampus STIE IBMT, Jalan 

Raya Kupang Baru No 8 Surabaya atau fax ke 031-734 6448 dengan 

mencantumkan nama calon mahasiswa.  

 

6. Kebijakan Keuangan  

 

a.   Dispensasi 

Dispensasi merupakan penundaan waktu pembayaran yang diberikan kepada 

mahasiswa yang mengalami kesulitan keuangan baik pembayaran biaya SPP 

tetap maupun biaya SKS.  Dispensasi ini dapat dilakukan dengan ketentuan 

sebagai berikut :  

1. Mengisi surat permohonan yang didapat diambil di bagian keuangan 

dengan membawa Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih 

berlaku.  

2. Batas pengunduran pembayaran dua minggu dari waktu yang telah 

ditentukan 

3. Tidak ada perpanjangan dispensasi  

4. Hanya diberikan sesuai dengan ketentuan diatas yang akan diproses 

berdasarkan kondisi dari mahasiswa  
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5. Mahasiswa yang telah mendapat dispensasi, tetapi tidak menepati 

sesuai dengan waktu yang telah disepakati maka tidak mendapat 

kesempatan pada dispensasi untuk periode berikutnya. 

 

b. Pembayaran diluar Jadwal tanpa Dispensasi 

Mahasiswa yang karena sesuatu hal terlambat melakukan pembayaran tanpa 

mengambil dispensasi maka baginya dikenakan administrasi keterlambatan 

yang besarnya berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

  

C. Kegiatan Mahasiswa 

Kegiatan Mahasiswa yang dimaksudkan adalah sebagai sarana pembinaan 

minat dan bakat mahasiswa, menyangkut kegiatan yang menunjang akademik 

dan non-akademik. Melalui keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan 

tersebut, mahasiswa dapat mengembangkan bakat kepemimpinanannya dan 

menjadi kreatif dalam mengatas masalah, belajar bekerjasama dalam tim dan 

memperluas hubungan dengan banyak orang lain, Contoh Kegiatan 

Mahasiswa antara lain: 

1. Seminar dan Workshop 

2. Olahraga  

3. English Club 

4. Mandarin Club 

5. Company Visit 

6. Lead Journey 

7. Student Executive Committee (SEC) atau yang lebih dikenal dengan 

nama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 

8. Warung Prancis Club 

 

Semua kegiatan mengacu dan selaras dengan ketentuan tata tertib dan peraturan 

IBMT serta memperoleh ijin dari Ketua/Pembantu Ketua IBMT yang akan 

mengadakan kegiatan kemahasiswaan/ekstra kurikuler, harus membuat dan 

mengajukan proposal lengkap yang diajukan ke bagian Kemahasiswaan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Buku panduan akademik ini berlaku sejak diterbitkannya serta bersifat tetap. 

Semua permasalahan akademik yang timbul dan penyelesaiannya mengacu pada 

buku ini. 

Apabila dalam perjalanan dan pelaksanaanya terdapat hal hal yang belum 

diatur di dalamnya, maka akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri dan 

bersifat tambahan. 


