PEDOMAN AKADEMIK
PROGRAM SARJANA DAN MAGISTER
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YAPAN
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

PERHATIAN
Setiap Mahasiswa diharuskan secara mandiri membaca dan memahami/mengerti
isi buku Pedoman Akademik dengan seksama termasuk memahami/mengerti
tentang evaluasi yang dilakukan setiap akhir semester/setiap tahun dan sanksi atas
pelanggaran akademik, tanpa harus menunggu diberi peringatan oleh Lembaga

KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Buku
Pedoman Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN Tahun 2020/2021
dapat diselesaikan.
Buku ini disusun sebagai acuan penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar
(PBM) di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN. PBM di Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi YAPAN diarahkan untuk memenuhi prinsip-prinsip pokok yang
terkandung dalam Paradigma Baru Penataan Pendidikan Tinggi di Indonesia.
Paradigma baru tersebut meliputi lima hal, yaitu: kualitas, otonomi,
akuntabilitas/pertanggungjawaban, akreditasi dan evaluasi. Disamping itu, aspek
efektivitas, efisiensi, dan produktivitas juga menjadi karakter yang melekat dalam
seluruh kegiatan pendukung PBM.
Karena keberhasilan PBM terkait dengan banyak aspek, maka diperlukan
suatu acuan yang terstandar di berbagai aspek tersebut. Buku pedoman ini
diharapkan dapat menjadi salah satu acuan yang dapat dipakai dalam aktivitas
PBM, yang meliputi evaluasi keberhasilan studi, kuliah praktek kerja (KPK),
tugas akhir, administrasi perkuliahan (registrasi, KRS, KHS, transkrip), dan
kurikulum.
Buku pedoman ini disusun dengan melibatkan seluruh unsur yang terkait
dengan pelaksanaan PBM. Oleh karena itu, dengan disahkannya buku pedoman
ini, diharapkan semua pihak yang terkait seperti dosen, mahasiswa, dan tenaga
kependidikan mempunyai komitmen untuk melaksanakan aturan-aturan yang
terdapat di buku pedoman ini.
Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku pedoman ini,
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN menyampaikan terima kasih dan
penghargaan yang sebesar-besarnya

Surabaya, Agustus 2020
Ketua

Gogi Kurniawan, SE,MM
NIDN :07220581202

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YAPAN
Nomor : 005/PDM-MHS/SYP/VIII/2020
Tentang

PEDOMAN AKADEMIK STIE YAPAN TAHUN 2020
KETUA STIE YAPAN
Menimbang :
1. Bahwa
untuk
lebih
meningkatkan
kelancaran
penyelenggaraan program pendidikan, kemahasiswaan serta
pelayanan administrasi di lingkungan STIE Yapan
Surabaya, maka perlu adanya Buku Pedoman sebagai acuan
pelaksanaannya.
2. Bahwa sebagai tindak lanjut dari butir 1 (satu) tersebut di
atas, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Pedoman
Akademik STIE YAPAN.
Mengingat

:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20/U/2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Tekhnologi dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3
Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
6. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapan Surabaya
2017-2022.
7. Surat Keputusan Yayasan Palapa Nusantara Nomor:
01/YPN/SK-BK/I/2020 tanggal. 05 Januari 2020 tentang
Masa Jabatan Sdr.Gogi Kurniawan, SE, MM sebagai Ketua
STIE Yapan Surabaya.

8. Surat Keputusan Ketua STIE Yapan Surabaya Nomor :
018/A-SYP/PP/VII/2020 tentang Pengangkatan Tim
Penyusun Buku Pedoman Akademik STIE Yapan Surabaya
Memperhatikan :

Laporan Tim Penyempurnaan Pedoman Akademik STIE
YAPAN Tahun 2019.
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

BUKU PEDOMAN AKADEMIK STIE YAPAN
SURABAYA TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Pertama

Berlakunya Pedoman Akademik STIE YAPAN mulai
Tahun Akademik 2020/2021.

:

Kedua :

Pedoman Akademik STIE YAPAN Tahun 2020 berlaku
bagi segenap Sivitas Akademika yang ada di lingkungan
STIE YAPAN.

Ketiga

:

Hal-hal yang belum tercantum dalam Keputusan ini akan
diatur dengan surat tersendiri.

Keempat

:

Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam
keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 01Agustus 2020
Pimpinan STIE YAPAN Surabaya

Gogi Kurniawan, SE,MM
NIDN : 07220581202

Kata Pengantar
Surat Keputusan Ketua
Daftar Isi
BABI SEKILAS STIE YAPAN
A. Sejarah Singkat
B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
C. Lambang dan Arti
D. Fasilitas Pendukung
E. Susunan Pengurus Yayasan Palapa Nusantara
F. Susunan Pejabat dan Pelaksana STIE Yapan
G. Struktur Organisasi STIE YAPAN
H. Program Pendidikan
BABII

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
A. Visi, Misi dan Tujuan Program Studi
a. Program Studi Sarjana Manajemen
b. Program Studi Sarjana Akuntansi
c. Program Studi Magister Manajemen
B. Penyelenggaraan Pendidikan
a. Sistem Pendidikan
b. Perencanaan Studi
c. Pelaksanaan Pengajaran
d. Pengukuran Hasil Pendidikan
C. Kurikulum Program Studi Sarjana Manajemen
a. Pengelompokan Mata Kuliah
b. Profil/Kompetensi Lulusan
c. Kurikulum
D. Kurikulum Program Studi Sarjana Akuntansi
a. Pengelompokan Mata Kuliah
b. Profil/Kompetensi Lulusan
E. Kurikulum Program Studi Magister Manajemen
a. Pengelompokan Mata Kuliah
b. Profil/Kompetensi Lulusan
c. Kurikulum

BAB III

PEDOMAN ADMINISTRASI AKADEMIK
A. Kalender Akademik 2019-2020
B. Registrasi Mahasiswa
C. Her-Registrasi (Pendaftaran Ulang)
D. Status Mahasiswa

E. Kartu Rencana Studi (KRS)
F. Hasil Studi, Daftar Nilai Sementara, Transkrip dan Tanda
Kelulusan
a. Hasil Studi
b. Transkrip Nilai Sementara
c. Ijazah/Tanda Kelulusan dan Transkrip
G. Tata Tertib
a. Perkuliahan
b. Ujian Tengah Semester dan Akhir Semester
BAB IV

BAB V

PERPUSTAKAAN
A. Umum
B. Keanggotaan
a. Anggota Tetap
b. Anggota Sementara
c. Anggota Alumni
C. Tata Tertib dan Ketentuan Pelayanan Perpustakaan
a. Tata Tertib
b. Ketentuan Pelayanan
c. Prosedur Peminjaman dan Pengembalian
d. Sanksi-sanksi
D. Jam Buka Perpustakaan
DAFTAR DOSEN TETAP STIE YAPAN
A. Program Studi Sarjana Manajemen
B. Program Studi Sarjana Akuntansi
C. Program Studi Magister Manajemen

BAB I
SEKILAS STIE YAPAN
A. Sejarah Singkat
STIE YAPAN berdiri pada bulan Agustus tahun 2001, di bawah naungan
Yayasan Palapa Nusantara, dengan SK Mendiknas RI No.127/D/O/2001
membuka 2 (dua) Program Studi Sarjana yaitu Manajemen (SK
No.3272/D/T/2008) dan Akuntansi (SK No. 320/D/T/2005) serta 1 (satu)
Program Studi Magister yaitu Magister Manajemen (SK No.347/E/2012).
Dalam rangka peningkatan mutu serta kualitas tata kelola Perguruan
Tinggi, berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi, STIE Yapan memperoleh pengakuan antara lain :
1. Akreditasi Institusi STIE Yapan dengan Akreditasi “B”sesuai (SK Nomor
: 692/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2015)
2. Program Studi Sarjana Manajemen mampu mempertahankan status
Akreditasi dengan nilai Akreditasi B sesuai SK Nomor: 242/SK/BANPT/Ak-XVI/S/XII/2013;
3. Program Studi Sarjana Akuntansi mampu meningkatkan status Akreditasi
dengan memperoleh nilai Akreditasi B sesuai SK BAN PT Nomor
972/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015
4. Program Studi Magister Manajemen mampu mendapatkan status
Akreditasi dengan memperoleh nilai Akreditasi B sesuai SK BAN PT
Nomor : 183/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2014
Sejak tahun berdiri 2001 hingga sekarang, STIE Yapan Surabaya telah
mengalami beberapa pergantian Ketua STIE Yapan antara lain :
Nama
H.Soenarko, SE
M.Choiron, SE,SPd,MM
Bambang Soemarsono, SE,MSA
Gogi Kurniawan, SE,MM
Gogi Kurniawan, SE, MM

Jabatan
Ketua
Ketua
Ketua
Ketua
Ketua

Periode
2001 – 2007
2007 – 2012
2012 – 2015
2016 – 2020
2020 - 2024

Dalam hal lokasi tempat belajar mengajar, STIE Yapan Surabaya juga
telah mengalami perpindahan lokasi beberapa kali. Tentu setiap perpindahan,
mempunyai makna setiap tahunnya STIE Yapan mengalami perkembangan
yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Lokasi tersebut antara lain :
1. Jl.Rungkut; Tahun 2001 – 2007
2. Jl. Raya Kedung Asem; Tahun 2007-2009
3. Jl.Raya Kutisari Indah No.39-41; Tahun 2009 – 2010
4. Jl. IKIP Gunung Anyar Blok E Nomor 152-154/ 197-198; Tahun 2010 sekarang

STIE YAPAN telah berkembang menjadi salah satu perguruan tinggi yang
unggul dan terpercaya dengan banyak menjalin kerjasama dengan beberapa
instansi pemerintah maupun swasta dalam rangka perwujudan Tri Dharma
Perguruan Tinggi di antaranya adalah Bank Mandiri, bank BNI 46, Bank
UMKM BPR Jatim, PT.Aerofood Indonesia Surabaya, Penerbit Erlangga,
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sawahan Surabaya, Yayasan Nurul Hayat,
ISEI Cabang Surabaya, Pabrik Lumba-Lumba Malang, PT.Sentra Vidya
Utama (PT.Sevima), Kecamatan Gunung Anyar, Penerbit ANDI, Bea Cukai
(KPPBC) Tipe Madya Tanjung Perak Surabaya, University Of Perpetual Help

KKN STIE YAPAN – Kecamatan Gunung Anyar Surabaya

Penandatangan MoU STIE YAPAN - Bea Cukai (KPPBC) Tipe
Madya Tanjung Perak Surabaya

Penandatangan MoU STIE YAPAN – Penerbit ANDI

MoU Signing University of Perpetual Help System DaltaSTIE YAPAN

B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Visi STIE YAPAN adalah Pada Tahun 2022 Menjadi Sekolah Tinggi
yang Mampu Memberikan Kontribusi Terhadap Perkembangan Ilmu
Akuntansi, Manajemen dan Entrepreneurship.
Misi STIE YAPAN:
a. Menyelenggarakan pengajaran ilmu akuntansi, manajemen dan
kewirausahaan
b. Melakukan penelitian bidang ilmu akuntasi, manajemen dan
kewirausahaan
c. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang dikaitkan dengan
keilmuan akuntansi, manajemen dan kewirausahaan
d. Melakukan kerjasama baik dalam dan luar negeri
Tujuan STIE YAPAN :
a. Menghasilkan lulusan bidang ilmu akuntansi, manajemen dan berjiwa
kewirausahaan
b. Menghasilkan laporan penelitian bidang ilmu akuntasi, manajemen dan
kewirausahaan
c. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang dikaitkan dengan
keilmuan akuntansi, manajemen dan kewirausahaan
d. Menghasilkan kerjasama baik dalam dan luar negeri.

C. Lambang dan Arti

a. Bentuk segi lima : melambangkan azas dan dasar Negara Republik
Indonesia yaitu Pancasila.
b. Bentuk bulat tulisan STIE YAPAN : melambangkan bahwa STIE
YAPAN bersifat universal untuk semua golongan dan kalangan tidak ada
batas dimana menuntut ilmu itu bagi semua.
c. Warna kuning dalam bentuk bola dunia : melambangkan bahwa STIE
YAPAN selalu mempersiapkan sumber daya manusia dan lulusannya
menjadi manusia-manusia yang siap mengabdi, suka memberi dan
menolong serta sekaligus sebagai fasilitator pengentasan kemiskinan
masyarakat Indonesia secara universal.
d. Warna dasar biru : melambangkan kekayaan, artinya lulusan STIE
YAPAN dipersiapkan mahir untuk masuk dunia kerja serta mampu
berkompetisi dengan demikian dapat mencukupi dirinya sendiri dan peduli
dengan lingkungannya.
e. Gambar burung hantu : melambangkan percaya diri dan berani
menyampaikan kebenaran, artinya bahwa sesungguhnya ilmu walaupun
dalam kegelapan ada cahaya penunjuk bagi perjalanan hidup manusia.
f. Gambar buku terbuka : melambangkan bahwa ilmu itu luas bagaikan
samudera, maka mencari tidak boleh berhenti sampai jasad lepas badan.
Manusia harus terus menerus belajar dan membaca agar wawasan semakin
berkembang.
g. Gambar pena bekerja : melambangkan bahwa ilmu harus diamalkan
demi kemanfaatan bersama dimana setiap manusia saling memberi dan
membutuhkan informasi satu dengan lainnya.
h. Kata Surabaya dalam kertas terbang : melambangkan bahwa STIE
YAPAN didirikan di kota Surabaya namun mampu menaungi dan
memberi manfaat bagi bumi pertiwi dalam kancah pergaulan dunia.

D. Fasilitas Pendukung
Berpijak dari sejarah dan gagasan pada saat didirikannyaSTIE YAPAN
oleh perintis, pendiri, dan pejuangnya,orientasi pengembangan STIE YAPAN
dipolakan untuk menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang mampu menjadi
pendukung perkembangan kota Surabaya yang diarahkan menjadi kota
Industri, Dagang,Maritim, dan Pendidikan (INDAMARDI).
Sebagai konsekuensi logisnya, kegiatan Tridarma STIE YAPAN
dilaksanakan terutama dalam upaya mendukung pembangunan masyarakat
bisnis dan industri dengan fasilitas pendukung antara lain :
a. Laboratorium Komputer dan Internet: Sekarang ini laboratorium
komputer telah dihubungkan pula dengan fasilitas internet (Wi-Fi).
b. Perpustakaan: Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN
Surabaya memiliki koleksi terdiri dari buku-buku, jurnal penelitian
majalah-majalah dan dokumen-dokumen skripsi dan tesis Program Studi.
c. Aula/Hall: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN Surabaya memiliki
aula pada gedung baru. Aula-aula tersebut digunakan sebagai pusat bagi
aktivitas-aktivitas mahasiswa. Aktivitas-aktivitas tersebut meliputi kuliah
tamu, seminar, lokakarya.
d. Jurnal Manajemen dan Akuntansi Palapa Nusantara : Sebagai media
komunikasi ilmiah masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN
kepada para Stakeholdernya.
e. Pusat Pengembangan Manajemen: Sebagian besar kegiatan lembaga ini
berhubungan dengan penggalian kemampuan manajerial bagi usaha kecil
dan menengah. Lembaga ini juga memberikan pelatihan intensif serta
memberikan perhatian terhadap pengelolaan usaha/kewirausahaaan
Lembaga ini juga memprakarsai hubungan kerjasama dengan perusahaanperusahaan, pemerintah dan usaha-usaha berskala besar.
f. Program Intern dan Studi Ekskursi Lapangan: Program ini dilakukan
untuk memperkaya kegiatan-kegiatan akademis melalui aktivitas-aktivitas
eksternal seperti: Pengabdian Masyarakat yang dilakukan setiap semester,
dan studi ekskursi lapangan yang memberikan pengalaman bagi
mahasiswa dalam mengamati pelaksanaan operasi perusahaan.

E. Susunan Pejabat dan Pelaksana STIE YAPAN
Ketua :

Gogi Kurniawan, SE, MM
(NIDN : 07220581202)

Wakil Ketua :

Dr.Fariz, SE, MM, ICPM
(NIDN : 0706078202)

Ketua Program Studi
Sarjana Manajemen :

Ketua Program Studi
Sarjana Akuntansi :

Pjs.Ketua Program Studi
Magister Manajemen :

Kepala Bagian Administrasi
Akademik Kemahasiswaan :

Kepala Bagian Administrasi
Umum :

Kepala Bagian Pengembangan
Karir dan Kerjasama :

Kepala Bagian Penjaminan Mutu:

Ira Ningrum Resmawa, SE,MM
(NIDN : 0708108202)

Aloisius Hama, SE,MM
(NIDN : 0717088001)

Dr.Fariz, SE, MM, ICPM
(NIDN : 0706078202)

Miftahul Jannah, SHI, MEI
(NIP :2110510011)

Faruk, Ssos.I, MM
(NIP :2110810013)

Tutik Winarsih, SE,MM,CHCM
(NIDN: 0708058101)
Drs.Achmad Maqsudi, M.Si

Pejabat dan Pelaksana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN

Yayasan, Pejabat serta Pelaksana
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN

F. Struktur Organisasi STIE YAPAN
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G. Program Pendidikan
STIE YAPAN menyelenggarakan program pendidikan tinggi dengan
jenjang Sarjana dan Magister antara lain :
1. Program Studi Sarjana Manajemen (Akreditasi B sesuai SK Nomor:
242/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XII/2013). Gelar atau sebutan Sarjana
Manajemen (S.M)
Konsentrasi :
a. Manajemen Pemasaran
b. Manajemen Sumber Daya Manusia
c. Manajemen Keuangan
2. Program Studi Sarjana Akuntansi (Akreditasi B sesuai SK Nomor:
972/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015). Gelar atau sebutan Sarjana
Akuntansi (S.Ak).
Konsentrasi :
a. Akuntansi Keuangan
b. Akuntansi Perpajakan
3. Program Studi Magister Manajemen terakreditasi dengan nilai B sesuai
SK Nomor: 183/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2014 Gelar atau sebutan
Magister Manajemen (M.M).
Konsentrasi:
a. Sumber Daya Manusia
b. Keuangan
c. Pemasaran

BAB II
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Globalisasi telah menimbulkan perubahan pesat dan radikal dalam semua
bidang kehidupan, termasuk di bidang pendidikan. Perubahan ini menuntut setiap
penyelenggara pendidikan untuk selalu proaktif terhadap perubahan kebutuhan
masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, STIE YAPAN Surabaya diharapkan
mampu memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat melalui perbaikan yang
berkesinambungan dalam penyediaan fasilitas, proses belajar mengajar dan
prasarana pendukung lainnya yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan
perubahan yang ada.
STIE YAPAN Surabaya, sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi,
senantiasa berupaya proaktif menghadapi perubahan dan kebutuhan penggunanya,
yaitu mahasiswa dan pemakai lulusan, menetapkan visi, misi, dan tujuan yang
relevan berdasarkan potensi sumber daya yang dimiliki, baik saat ini maupun
yang prospektif pada masa yang akan datang.
A. Visi, Misi dan Tujuan Program Studi
a. Program Studi Sarjana Manajemen
Program ini bertujuan menghasilkan lulusan yang profesional, berdaya
saing, berkarakter yang terkemuka ditingkat nasional dan internasional
berdasarkan moral agama; mempublikasikan hasil-hasil penelitian kepada
para pihak yang berkepentingan dibidang bisnis dan kewirausahaan serta
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; menghasilkan lulusan
yang memiliki kompetensi di bidang bisnis dan kewirausahaan serta
memiliki kemampuan softskills yang baik; memberikan konsultasi di
bidang bisnis dan kewirausahaan melalui saran-saran dan layanan
konsultasi di bidang manajemen bisnis berdasarkan moral agama.
Lulusan program studi Manajemen mempunyai kesempatan untuk
mengembangkan jenjang karir dalam bidang-bidang antara lain Pekerja
profesi di organisasi bisnis dan nirlaba; Asisten dosen/pengajar di lembaga
akademik; Wirausahawan; Analis pada lembaga konsultan bisnis dan non
bisnis; Asisten Peneliti Pada Lembaga Penelitian
Visi :
Pada Tahun 2022 menjadi Program Studi Manajemen yang menghasilkan
lulusan yang mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen
dan berjiwa entrepreneur.

Misi :
1) Menyelenggarakan pendidikan manajemen kepada mahasiswa untuk
menghasilkan lulusan yang mampu mengimplementasikan prinsipprinsip manajemen dan berjiwa entrepreneur.
2) Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan lulusan yang
mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen dan berjiwa
entrepreneur.
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu
manajemen
untuk
menghasilkan
lulusan
yang
mampu
mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen dan berjiwa
entrepreneur.
4) Melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.
Tujuan :
1) Menghasilkan lulusan yang mampu mengimplementasikan prinsipprinsip manajemen dan berjiwa entrepreneur.
2) Menghasilkan laporan penelitian untuk meluluskan lulusan yang
mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen dan berjiwa
entrepreneur.
3) Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu
manajemen
untuk
menghasilkan
lulusan
yang
mampu
mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen dan berjiwa
entrepreneur.
4) Menghasilkan kerjasama dalam dan luar negeri
Kompetensi Lulusan Program Studi Manajemen
Setelah mengikuti pembelajaran di Program Studi S1 Manajemen, lulusan
memiliki 3 (tiga) kompetensi yang meliputi kompetensi di aspek sikap,
keterampilan dan penguasaan pengetahuan. Secara detail masing-masing
kompetensi sebagai berikut:
Aspek Sikap
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan
sikap religious
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas
berdasarkan agama, moral dan etika
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,
berbangsa,bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air,
memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan
bangsa
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan
kepercayaan,serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungan

7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang
keahliannya secara mandiri
10. Menginternalisasi
semangat
kemandirian,
kejuangan,
dan
kewirausahaan.
11. Komitmen dan profesional terhadap profesi yang dijalani
12. Memiliki budaya pencapaian yang tinggi
13. Memiliki pandangan yang terbuka dan visioner dengan
mengedepankan aspek etika dan nilai-nilai lokal
14. Menghargai setiap perbedaan dan menyadari pentingnya mencari
kesamaan untuk kemajuan bersama
Aspek Keterampilan Umum
1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif
dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan
dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya dalam hal
manajerial (core competency in management) (KU-1)
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU-2)
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu
pengetahuan, teknologi atau seni sesuai dengan keahliannya
berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka
menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun
deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan
tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
(creative and innovative research) (KU-3)
4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas
dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya
dalam laman perguruan tinggi (KU-4)
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi
dan data; (KU-5)
6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan
pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar
lembaganya (KU-6)
7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan
melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan
yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung
jawabnya (KU-7)
8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang
berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola
pembelajaran secara mandiri (KU-8)

9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah
plagiasi (KU-9)
Aspek Keterampilan Khusus
1. Mampu menjalankan fungsi-fungsi manajemen dalam mengelola suatu
organisasi
2. Mampu mengelola fungsi-fungsi organisasi (operasional, pemasaran,
keuangan,SDM, dan Sistem Informasi)
3. Mampu memberikan alternatif solusi atas permasalahan organisasi
berdasarkan hasil identifikasi dan analisis lingkungan
4. Mampu menggunakan alat-alat bantu dalam pengambilan keputusan
manajemen
5. Mampu mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk
mendukung dalam pengambilan keputusan manajerial
6. Mampu melakukan analisis persoalan-persoalan manajerial secara
komprehensif berdasarkan prinsip-prinsip manajemen terkini
• Keterampilan Khusus Konsentrasi Manajemen Pemasaran
1. Mampu menyiapkan proposal penelitian di bidang manajemen
pemasaran
2. Mampu melakukan penelitian di bidang manajemen pemasaran
3. Mampu menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program
pemasaran
• Keterampilan Khusus Konsentrasi Manajemen Keuangan
1. Mampu menyiapkan proposal penelitian di bidang manajemen
keuangan
2. Mampu melakukan penelitian di bidang manajemen keuangan
3. Mampu menyusun perencanaan keuangan, melaksanakan dan
mengevaluasinya.
• Keterampilan Khusus Konsentrasi Manajemen SDM
1. Mampu menyiapkan proposal penelitian di bidang MSDM
2. Mampu melakukan penelitian di bidang MSDM
3. Mampu menyusun perencanaan SDM, melaksanakan
mengevaluasinya
Aspek Penguasaan Pengetahuan
1.
2.
3.
4.
5.

Menguasai konsep dasar dan praktek manajemen
Menguasai berbagai metode pengambilan keputusan manajemen
Menguasai pengetahuan dasar untuk pengembangan karakter
Menguasai prinsip-prinsip good corporate governance
Menguasai prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang efektif

dan

• Penguasaan Pengetahuan Konsentrasi Manajemen Pemasaran
1. Menguasai konsep-konsep manajemen pemasaran lokal dan global
2. Menguasai konsep-konsep komunikasi pemasaran yang efektif
• Penguasaan Pengetahuan Konsentrasi Manajemen Keuangan
1. Menguasai konsep-konsep manajemen Keuangan organisasi bisnis
dan non bisnis
2. Menguasai konsep-konsep investasi dan instrumen derivatif
• Penguasaan Pengetahuan Konsentrasi Manajemen SDM
1. Menguasai konsep-konsep Manajemen Sumberdaya Manusia
(MSDM)
2. Menguasai konsep-konsep evaluasi kinerja SDM
b. Program Studi Sarjana Akuntansi
Program studi ini bertujuan menghasilkan tenaga profesional, mampu
dan siap pakai dalam bidang pekerjaan yang berjenjang manajemen
(accounting manager), yaitu yang berkemampuan mengolah data
akuntansi menjadi laporan keuangan suatu perusahaan, mengajukan
informasi akuntansi serta mampu melaksanakan tugas auditing dalam
suatu badan usaha, serta memiliki landasan keahlian dan keterampilan
yang mantap di bidang analisis data keuangan.
Jenjang karir untuk lulusan program studi Akuntansi meliputi antara
lain akuntan, manajer keuangan, auditor, analis keuangan, konsultan
akuntansi dan pajak, analis sistem informasi manajemen dan akuntansi,
controller, dan manajemen senior di berbagai lembaga keuangan.
Visi :
Pada Tahun 2022 menjadi Program Studi Akuntansi yang menghasilkan
lulusan yang mampu mengimplementasikan dasar-dasar Akuntansi dan
berjiwa entrepreneur.
Misi :
1) Menyelenggarakan pendidikan Akuntansi kepada mahasiswa untuk
menghasilkan lulusan yang mampu mengimplementasikan dasar-dasar
Akuntansi dan berjiwa entrepreneur.
2) Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan lulusan yang
mampu mengimplementasikan dasar-dasar Akuntansi dan berjiwa
entrepreneur.

3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu
Akuntansi
untuk
menghasilkan
lulusan
yang
mampu
mengimplementasikan
dasar-dasar
Akuntansi
dan
berjiwa
entrepreneur.
4) Melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.
Tujuan :
1) Menghasilkan lulusan yang mampu mengimplementasikan dasar-dasar
Akuntansi dan berjiwa entrepreneur.
2) Menghasilkan laporan penelitian untuk meluluskan lulusan yang
mampu mengimplementasikan dasar-dasar Akuntansi dan berjiwa
entrepreneur.
3) Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu
Akuntansi
untuk
menghasilkan
lulusan
yang
mampu
mengimplementasikan
dasar-dasar
Akuntansi
dan
berjiwa
entrepreneur.
4) Menghasilkan kerjasama dalam dan luar negeri.
Profil dan Kompetensi Lulusan
Profil:
Lulusan Program Studi Akuntansi mempunyai tiga penguasaan dasar
sebagai seorang Profesional, yaitu berpengetahuan memadai dalam bidang
akuntansi, terampildalam menyelesaikan persoalan akuntansi dan
menjunjung tinggi moralitas.
Kompetensi:
Capaian pembelajaran (Learning Outcome) Program Studi S1 Akuntansi
berbasis KKNI terdiri dari beberapa komponen diantaranya:

Secara detail masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

SIKAP
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan
sikap religius;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas
berdasarkan agama, moral dan etika Memiliki jati diri bangsa
3. Memiliki jati diri bangsa
4. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;
5. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air,
memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan
bangsa;
6. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan
kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
7. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungan;
8. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara;
9. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
10. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang
keahliannya secara mandiri;
11. Menginternalisasi
semangat
kemandirian,
kejuangan,
dan
kewirausahaan
12. Mampu menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis dan profesi akuntan
KETERAMPILAN UMUM
1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif
dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan
dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai
humaniora berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka
menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik;
4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas
dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya
dalam laman perguruan tinggi;
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian
masalah berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan
pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar program
studi.
7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan
melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan

yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung
jawabnya;
8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang
berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola
pembelajaran secara mandiri;
9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah
plagiasi;
10. Mampu mengkombinasikan kompetensi teknikal dan keahlian
profesional untuk menyelesaikan penugasan kerja
11. Mampu mempresentasikan informasi dan mengemukakan ide dengan
jelas, baik secara lisan maupun tertulis, kepada pemangku kepentingan
PENGUASAAN PENGETAHUAN
1. Menguasai konsep teoretis secara mendalam tentang perencanaan,
prosedur, dan pelaporan audit
2. Menguasai konsep teoretis secara mendalam tentang
a. Kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan
b. Kebijakan dan prinsip-prinsip akuntansi
c. Siklus Akuntansi
d. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan elemenelemen laporan keuangan
e. Analisis laporan keuangan
3. Menguasai konsep teoretis secara mendalam tentang
a. Penghitungan dan pengendalian biaya produk dan jasa
b. Perencanaan dan penganggaran
c. Manajemen berbasis aktivitas
d. Pengukuran dan pengendalian kinerja
4. Menguasai konsep teoritis secara umum manajemen kualitas
5. Memahami etika bisnis dan kode etik profesi akuntansi
6. Menguasai konsep, prinsip, dan teknik manajemen keuangan yang
meliputi:
a. Keputusan keuangan
b. Nilai waktu uang
c. Penganggaran modal
d. Struktur modal, biaya modal, dan pembiayaan
e. Kebutuhan modal kerja
f. Analisis arus kas
g. Dasar-dasar manajemen risiko
h. Restrukturisasi keuangan
i. Penilaian sekuritas
7. Menguasai prinsip-prinsip investasi pada aset keuangan
8. Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang kebutuhan
informasi untukpengambilan keputusan

9. Menguasai teknik, prinsip, dan pengetahuan prosedural tentang
penggunaan teknologi informasi, aplikasi teknologi informasi, dan
manajemen database
10. Menguasai konsep dan peraturan perpajakan serta hukum bisnis
11. Menguasai konsep dasar manajemen perpajakan
12. Menguasai konsep dan prinsip ilmu ekonomi
13. Menguasai konsep teoritis manajemen secara umum, manajemen
pemasaran,manajemen operasional dan pengelolaan bisnis strategik
14. Menguasai konsep dan prinsip tentang
a. Organisasi,
b. Tata kelola,
c. Manajemen risiko
d. Manajemen strategi,
e. Pengendalian internal, dan lingkungan bisnis
KETERAMPILAN KHUSUS
1. Mampu secara mandiri menyusun kertas kerja audit melalui
pengumpulan dan pengikhtisaran bukti audit atas laporan keuangan
entitas komersial sesuai dengan standar audit dan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dalam audit atas laporan keuangan
2. Mampu di bawah supervisi, menilai resiko kesalahan material dalam
laporan keuangan dan mempertimbangkan dampaknya pada strategi
audit
3. Mampu dibawah supervisi mengevaluasi bukti audit atas laporan
keuangan entitas komersial sesuai dengan standar audit dan ketentuan
perundang undangan yang berlaku dalam audit atas laporan keuangan.
4. Mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi
laporan keuangan entitas tersendiri dengan mengaplikasikan prinsip
akuntansi atastransaksi sesuai dengan standar akuntansi keuangan
umum, standar akuntansi keuangan syariah, standar akuntansi
pemerintahan dan standar akuntansi keuangan ETAP yang berlaku.
5. Mampu dibawah supervisi menyusun, menganalisis, dan
menginterpretasi laporan keuangan entitas konsolidasian dengan
mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai standar
akuntansi keuangan umum, standar akuntansi keuangan syariah,
standar akuntansi pemerintahan dan standar akuntansi keuangan ETAP
yang berlaku
6. Mampu secara mandiri menyusun laporan hasil analisis atas informasi
keuangandan non keuangan serta pengungkapan terkait yang relevan
dan andal untuk pengambilan keputusan manajerial dengan
menerapkan teknik dan metode analisis akuntansi dan keuangan.
7. Mampu dibawah supervisi menyusun laporan investasi dan pendanaan,
yang meliputi laporan kebutuhan kas dan modal kerja, proforma
laporan keuangan,laporan penganggaran modal, yang relevan untuk

pengambilan
keputusan
keuangan
dan
investasi
dengan
mengaplikasikan teknik manajemen keuangan dan investasi.
8. Mampu secara mandiri menyusun dan menganalisis laporan akuntansi
manajemen,
meliputi
biaya
produksi,
perencanaan
dan
penganggaran,manajemen biaya, pengendalian kualitas, pengukuran
kinerja, dan benchmarking,yang relevan dan andal dalam mendukung
pengambilan keputusan operasional dan strategis serta pengendalian
manajemen dengan menerapkan teknik-teknik akuntansi manajemen.
9. Mampu secara mandiri mendesain proses bisnis dalam suatu sistem
informasi akuntansi yang mendukung penyediaan infomasi berbasis
teknologi informasiuntuk mendukung pengendalian manajemen dan
pengambilan keputusanorganisasi dengan menggunakan pendekatan
siklus pengembangan System (System Development Life Cycle/SDLC)
10. Mampu secara mandiri menyusun laporan untuk memenuhi kewajiban
perpajakan baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan
dengancara menghitung dan melakukan rekonsiliasi perpajakan sesuai
perundang undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
11. Mampu secara mandiri mengoperasikan dan memanfaatkan piranti
lunak dalam rangka penyusunan laporan keuangan dan manajemen,
anggaran, administrasi perpajakan, pengauditan, dan penelitian
12. Mampu membuat strategi dan konsep bisnis yang inovatif berdasarkan
peluang pasar dan kemampuan sumber daya yang dimiliki
PEMINATAN
Peminatan merupakan matakuliah pilihan yang disarankan berdasarkan
peminatan yang disesuaikan dengan kebutuhan stakeholder. Matakuliah
peminatan terdiri dari:
1. Akuntansi Keuangan
2. Perpajakan
Rincian penjelasan masing-masing peminatan adalah sebagai berikut:
1. Akuntansi Keuangan :
Peminatan ini ditujukan untuk membekali peserta didik agar memiliki
kompetensi akuntansi dalam pengelolaan bisnis secara umum. Peserta
didik akan dibekali dengan pengelolaan bisnis dalam lingkungan
global/internasional, pengelolaan risiko perusahaan, perkembangan
akuntansi dan pelaporan keuangan, perkembanganteknologi bagi dunia
bisnis analisis laporan keuangan dan penilaian asset, dan teknik-teknik
pendeteksian kecurangan keuangan.
2. Perpajakan
Peminatan ini ditujukan untuk membekali peserta didik agar memiliki
kompetensi akuntan yang memiliki nilai tambah dibidang perpajakan.
Konsentrasi ini membangun kerangka dasar yang diperlukan untuk
memahami undangundang perpajakan, dampak pajak dan integrasi

perencanaan perpajakan dalam keputusan bisnis. Mahasiwa diberikan
bekal matakuliah yang bertujuan untuk memahami dan merespon
aturan perpajakan secara komperhensif baik aturanregional, nasional
maupun internasional
c. Program Studi Magister Manajemen
Secara umum Program Studi Magister Manajemen STIE YAPAN
Surabaya bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia khususnya
di bidang bisnis dan perbankan, sehingga tercetak lulusan yang
berkualifikasi manajerial dan berstandar internasional. Adapun tujuan
khusus program studi ini adalah menghasilkan lulusan Program Studi
Magister Manajemen yang memiliki keahlian dan ketrampilan, khususnya
dalam memecahkan masalah di berbagai bidang pendidikan manajemen;
memiliki kemampuan manajerial di berbagai bidang pendidikan
manajemen; menciptakan suasana akademik yang menunjang proses
belajar mengajar yang mengarah terciptanya lulusan Program Studi
Magister Manajemen yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
khususnya di berbagai bidang pendidikan Manajemen.
Visi :
Pada Tahun 2022 menjadi Program Studi Magister Manajemen yang
menghasilkan lulusan yang mampu berperan aktif dalam memecahkan
berbagai masalah manajemen yang dihadapi oleh masyarakat, swasta dan
pemerintah serta berjiwa entrepreneur
Misi :
1. Menyelenggarakan pendidikan manajemen kepada mahasiswa untuk
menghasilkan lulusan yang mampu memecahkan berbagai masalah
manajemen yang dihadapi oleh masyarakat, swasta dan pemerintah
serta berjiwa entrepreneur.
2. Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan lulusan yang
mampu memecahkan berbagai masalah manajemen yang dihadapi oleh
masyarakat, swasta dan pemerintah dan berjiwa entrepreneur.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu
manajemen
untuk
menghasilkan
lulusan
yang
mampu
mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen dan berjiwa
entrepreneur.
4. Melakukan kerjasama dalam dan luar negeri

Tujuan :
1. Menghasilkan lulusan yang mampu memecahkan berbagai masalah
manajemen yang dihadapi oleh masyarakat, swasta dan pemerintah
serta berjiwa entrepreneur.
2. Menghasilkan laporan penelitian untuk meluluskan lulusan yang
mampu memecahkan berbagai masalah manajemen yang dihadapi oleh
masyarakat, swasta dan pemerintah serta berjiwa entrepreneur.
3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu
manajemen untuk menghasilkan lulusan yang mampu memecahkan
berbagai masalah manajemen yang dihadapi oleh masyarakat, swasta
dan pemerintah serta berjiwa entrepreneur.
4. Menghasilkan kerjasama dalam dan luar negeri.
CAPAIAN PEMBELAJARAN
Profil Lulusan :
1. Menjadi Manajer tingkat menengah-atas di organisasi bisnis, dan nonbisnis. Deskripsi: Manajer yang mampu menerapkan pengetahuan
tentang fungsi manajemen pada fungsi-fungsi organisasi didalam
mengambil keputusan.
2. Menjadi Entrepreneur dan atau Intrapreneur yang beretika, kreatif dan
inovatif. Deskripsi: Menjadi entrepreneur dan atau intrapreneur
didalam organisasi bisnis maupun non-bisnis, serta mampu
menciptakan inovasi berbasis teknologi berdasarkan etika dalam
menjalankan kegiatan bisnis
3. Menjadi Konsultan Manajemen dan Peneliti Madya.
4. Menjadi Tenaga Pendidik pada program Diploma atau Strata-1.
Aspek Sikap :
a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan
sikap religius;
b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas
berdasarkan agama, moral dan etika;
c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;
d. Berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air,
memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada Negara dan
bangsa;

e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan
kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
f. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungan;
g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara
h. Tenginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang
keahliannya secara mandiri;
j. Menginternalisasi
semangat
kemandirian,
kejuangan,
dan
kewirausahaan
k. Memiliki kemampuan untuk menghargai pendapat orang lain dan
bersikap bijaksana
l. Memiliki kepercayaan diri untuk beradaptasi terhadap perubahan
lingkungan yang terjadi
Aspek Pengetahuan :
a. Menguasai teori manajemen (strategik, keuangan, pemasaran,
operasional, dan sumberdaya manusia) untuk menjawab tantangan
strategis dari kondisi manajemen secara nasional dan internasional
b. Menguasai alat-alat pengambilan keputusan manajemen.
c. Menguasai prinsip dan metode penelitian ilmiah dalam bidang
manajemen.
Aspek Keterampilan Umum:
a. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif
dalam penerapan teknologi atau seni sesuai bidang keahliannya dengan
menghasilkan prototipe, karya desain, produk seni, atau inovasi
teknologi bernilai tambah, menyusun konsepsi ilmiah karyanya
berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis dan
mempublikasikan tulisan dalam jurnal keilmuan atau keahlian
terakreditasi;
b. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang
keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri
yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
c. Mampu menyusun ide, pemikiran dan argumen teknis secara
bertanggung jawab dan berdasarkan pada etika akademik, serta

d.

e.

f.

g.
h.

mengkomunikasikan melalui media kepada masyarakat akademik dan
masyarakat luas
Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek
penelitiannya dan memposisikan kedalam suatu skema penyelesaian
masalah yang lebih menyeluruh dan bersifat interdisplin atau
multidisiplin;
Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah
penerapaan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai
humaniora berdasarkan kajian ekperimental terhadap informasi dan
data;
Mampu mengelola, mengembangkan dan meningkatkan mutu
kerjasama baik di lembaganya maupun lembaga lain, dengan
mengutamakan mutu hasil dan ketepatan waktu menyelesaikan
pekerjaan;
Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data prototype, karya desain atau produk seni
dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi

Aspek Keterampilan Khusus:
a. Mampu melakukan pengambilan keputusan dengan menggunakan
pendekatan kualitatif dan kuantitatif
b. Mampu merancang dan melakukan komunikasi bisnis
c. Mampu menerapkan pengetahuan manajemen umum dan manajemen
strategik
d. Mampu
menganalisis
isu-isu
manajemen
terkini
serta
menginterpretasikan data primer maupun sekunder dalam mendukung
pengambilan keputusan yang tepat
e. Mampu merancang dan melaksanakan suatu penelitian ilmiah
f. Memiliki kemampuan untuk berperan dalam diskusi isu manajemen
kontemporer dan berkomunikasi secara efektif

B. Penyelenggaraan Pendidikan
Sistem Pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN dilaksanakan
berdasarkan Outcome Based Education yang dilengkapi dengan :
a. Penasehat Akademik
Penasehat Akademik (PA) adalah dosen yang memberikan bantuan berupa
nasehat akademik kepada mahasiswa, sesuai dengan program studinya, untuk
meningkatkan kemampuan akademik sehingga studinya selesai dengan baik
dan tepat waktu.
1. Program Studi menugaskan dosen sebagai Penasehat Akademik (PA) sejak
mahasiswa memulai studi. Mahasiswa akan diberikan buku kendali/
logbook yang akan diisi ketika mahasiswa berkonsultasi dengan PA,
sehingga riwayat konsultasi mahasiswa akan terekam. Mahasiswa
diwajibkan untuk minimal melakukan 3 (tiga) kali konsultasi dengan PA
dalam 1 (satu) semester dan pada tiap akhir semester buku kendali tersebut
wajib dikumpulkan ke Program Studi masing-masing.
2. Penasehat Akademik bertugas:
a) Memberikan informasi tentang pemanfaatan sarana dan prasarana
penunjang bagi kegiatan akademik dan non akademik;
b) Membantu mahasiswa dalam mengatasi masalah-masalah akademik;
c) Membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap dan kebiasaan
belajar yang baik (keterampilan belajar) sehingga tumbuh kemandirian
belajar untuk keberhasilan studinya sebagai seorang ahli;
d) Memberi rekomendasi tentang tingkat keberhasilan belajar mahasiswa
untuk keperluan tertentu;
e) Membantu mahasiswa dalam mengembangkan kepribadian menuju
terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang berwawasan, berfikir
dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama, kebangsaan serta adat
dan berbagai norma positif lainnya;
f) Membantu mahasiswa mengembangkan wawasan belajar keilmuan
secara mandiri sepanjang hayat;
g) Memberi peringatan pada mahasiswa yang terkena evaluasi akademik
yaitu mahasiswa yang IPK kurang dari 2 dan SKS yang dicapai kurang
dari 20 SKS (pada semester 2), kurang dari 48 SKS (pada semester 4),
kurang dari 72 SKS (pada semester 6) dan kurang dari 96 SKS (pada
semester 8).
3. Pada saat registrasi akademik setiap awal semester, PA berkewajiban
melaksanakan tugas kepenasehatannya dengan kegiatan antara lain :
a) Memproses pengisian KRS dan bertanggung jawab atas kebenaran
isinya.
b) Menetapkan kebenaran jumlah kredit yang boleh diambil mahasiswa
dalam semester yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan
yang berlaku.
c) Meneliti dan memberi persetujuan terhadap rencana studi mahasiswa
setiap semester yang direncanakan melalui KRS.

d) Pada saat menetapkan jumlah beban studi, PA wajib memberikan
penjelasan secukupnya atas keputusan yang diambil oleh mahasiswa,
agar mahasiswa menyadari dan menerima beban dan tanggung jawab
yang harus dilakukan terkait dengan jumlah SKS dan mata kuliah yang
diambil.
4. Lain-lain
a) Dalam melaksanakan tugasnya, dosen PA tiap semester
memperhatikan hasil belajar mahasiswa asuhannya secara perorangan
atau kelompok.
b) Dosen PA dapat meminta bantuan kepada unit-unit kerja lainnya
(antara lain Bimbingan dan Konseling) dalam rangka kepenasehatan.
c) Pembimbingan dalam bidang akademik dan non akademik dikoordinir
oleh Wakil Ketua.
d) Setiap dosen PA harus selalu memperhatikan Kode Etik Kehidupan
Kampus.
e) Administrasi kepenasehatan diatur oleh Sekolah Tinggi.
f) Setiap dosen PA wajib melaporkan tugasnya secara berkala kepada
pimpinan Program Studi.
g) Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN harus
memperhatikan hak-hak dosen
b. Bimbingan dan Konseling
Bimbingan dan konseling (BK) adalah proses pemberian bantuan secara
sistematis dan intensif yang dilakukan oleh tenaga ahli yang bertugas khusus
itu kepada mahasiswa dalam rangka pengembangan pribadi, sosial, dan
ketrampilan belajar (learning skill) demi karir masa depannya., yang dilakukan
oleh tim di tingkat Sekolah Tinggi yang bertugas khusus untuk itu.
1. Tujuan
Membantu mahasiswa dalam :
a. Mewujudkan potensi dirinya secara optimal, baik untuk kepentingan
dirinya maupun masyarakat.
b. Menempatkan dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara
konstruktif.
c. Memecahkan persoalan akademik dan non akademikyang dihadapinya
secara realistis.
d. Mengambil keputusan mengenai berbagai pilihan secara rasional.
e. Melaksanakan keputusan secara konkrit dan bertanggung jawab atas
keputusan yang ditetapkan.
f. Menyusun rencana untuk masa depan yang lebih baik.
2. Fungsi
Fungsi Bimbingan dan Konseling adalah sebagai berikut :
a. Penyaluran: bimbingan berfungsi dalam membantu mahasiswa
mendapatkan lingkungan yang sesuai dengan keadaan dirinya.
b. Penyesuaian (adaptasi): bimbingan berfungsi dalam rangka membantu
mahasiswa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik di

lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi YAPAN, serta membantu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
YAPAN menyesuaikan kebijakan sesuai dengan keadaan mahasiswa.
c. Pencegahan : bimbingan berfungsi membantu mahasiswa menghindari
kemungkinan terjadinya hambatan dalam perkembangan diri untuk
dalam mencapai hasil belajar secara optimal. dalam mencapai sukses
belajar.
d. Perbaikan : bimbingan berfungsi dalam membantu mahasiswa
memperbaiki kondisinya yang dipandang kurang memadai.
e. Petugas bimbingan dan konseling tetap menjaga kerahasiaan
mahasiswa yang melakukan bimbingan dan konseling tersebut.
3. Program Layanan
Program layanan bimbingan konseling tersedia dalam bentuk :
a. Melalui dosen PA dimana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN
memiliki program pelatihan untuk dosen PA agar dapat berfungsi
sebagai konselor.
b. Biro Konseling di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN, yang
dilakukan melalui petugas khusus yang menangani permasalahan non
akademik yang dapat mempengaruhi kehidupan akademik. Apabila
dosen PA mengalami hambatan dalam membantu permasalahan
mahasiswa, dosen PA dapat merujuk mahasiswa ke biro konseling di
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN.
c. Layanan Konseling Mahasiswa di tingkat Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi YAPAN. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN memiliki
bidang konseling di bawah naungan Bagian Pusat Pengembangan
Karir.
d. Pemberian pelatihan kepada mahasiswa secara kelompok untuk
pengembangan pribadi, sosial, studi dan kariernya.
e. Pelayanan bantuan pemecahan masalah, baik yang bersifat akademik
maupun non akademik melalui konseling/konsultasi.
f. Pemberian layanan rujukan kepada mahasiswa yang permasalahannya
tidak teratasi oleh petugas bimbingan atau dosen konselor
g. Pemberian pelatihan dan konsultasi kepada dosen penasehat akademik
sehubungan dengan proses bimbingan dan konseling kepada
mahasiswa yang menjadi asuhannya.
h. Pemberian informasi kepada pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
YAPAN dan Program Studi tentang berbagai karakteristik terkait
tingkat keberhasilan belajar mahasiswa secara umum.
4. Lain-Lain
a. Petugas Bimbingan dan Konseling harus melaporkan tugasnya secara
berkala kepada pimpinan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN,
dan program studi.
b. Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN harus
memperhatikan hak-hak petugas Bimbingan dan Konseling.

c.

Kalender Akademik
Kalender Akademik berisi informasi kegiatan akademik pada tahun yang
bersangkutan, mencakup rentang waktu kegiatan yang terkait dengan
pelaksanaan sistem kredit semester, seperti registrasi/her-registrasi,
pelaksanaan perkuliahan, ujian, pengumuman hasil ujian, dan lainnya pada
semester ganjil dan genap.

d. Kurikulum
Kurikulum Program Akademik Sarjana dan Magister di Sekolah Tinggi
Ilmu Ekonomi YAPAN adalah kurikulum pendidikan tinggi dengan capaian
pembelajaran (learning outcome) mengacu pada Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun
2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan
Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi. Kurikulum yang diterapkan sesui dengan peraturan tersebut adalah
kurikulum berbasis outcome yang menekankan pencapaian capaian
pembelajaran yang telah ditentukan, baik capaian pembelajaran
lulusan/program studi maupun capaian pembelajaran mata kuliah.
e. Registrasi Mahasiswa
Registrasi mahasiswa adalah proses pendaftaran mahasiswa untuk
memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada semester tertentu dengan
cara melaksanakan pembayaran biaya pendidikan dan melakukan
pemrograman kuliah sesuai ketentuan. Kegiatan registrasi mahasiswa wajib
dilakukan oleh seluruh mahasiswa secara tertib pada setiap awal semester
sesuai dengan jadwal yang ditentukan berdasarkan kalender akademik yang
berlaku pada semester tersebut.
1) Registrasi Administrasi
Registrasi administrasi adalah rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk
memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa pada Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi YAPAN. Kegiatan registrasi administrasi wajib dilakukan oleh
seluruh mahasiswa secara tertib pada setiap awal semester sesuai dengan
ketentuan kalender akademik.
a) Persyaratan registrasi administrasi mahasiswa baru
Setelah resmi diterima sebagai calon mahasiswa, maka calon
mahasiswa harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai
pengumuman registrasi calon mahasiswa untuk dapat ditetapkan
sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN.
b) Persyaratan registrasi administrasi mahasiswa lama
Persyaratan registrasi administrasi mahasiswa lama diumumkan
melalui laman resmi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN pada tiap
akhir semester dan wajib memenuhi persyaratan akademik lainnya
yang diatur oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN.

2) Registrasi Akademik
Registrasi akademik adalah pendaftaran yang dilakukan oleh mahasiswa
untuk memperoleh hak dalam mengikuti kegiatan akademik pada semester
tertentu. Registrasi akademik meliputi kegiatan:
a) Konsultasi rencana studi dengan PA yang dituangkan dalam kartu
kendali (logbook).
b) Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dalam Sistem Informasi
Akademik di https://siakad.stieyapan.ac.id/
c) Pengesahan Kartu Rencana Studi (KRS) oleh PA.
d) Pengisian Kartu Perubahan Rencana Studi yang disahkan oleh PA.
e) Untuk kasus-kasus tertentu pengisian KRS harus melalui persetujuan
dari Ketua/Sekretaris Program Studi atau Wakil Ketua.
f) Tidak ada perpanjangan waktu untuk registrasi administrasi dan
akademik.
Apabila mahasiswa tidak melaksanakan proses registrasi sesuai dengan
ketentuan di atas, akan diberikan sanksi sebagai berikut:
a. Calon mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur dalam
pengumuman penerimaan dinyatakan mengundurkan diri sebagai calon
mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN tahun akademik yang
bersangkutan.
b. Mahasiswa lama yang tidak melakukan registrasi administrasi pada suatu
semester tertentu tanpa persetujuan Ketua, dinyatakan bukan mahasiswa
untuk semester tersebut dan diperhitungkan dalam masa studinya.
c. Mahasiswa lama yang terlambat registrasi administrasi dengan alasan
apapun maka pada semester tersebut dinyatakan tidak terdaftar sebagai
mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN.
d. Mahasiswa lama yang tidak terdaftar seperti pada butir 3 dapat
mengajukan permohonan cuti akademik kepada Ketua selambat-lambatnya
1 (satu) bulan sejak penutupan registrasi administrasi.
e. Mahasiswa lama yang tidak terdaftar lebih dari 2 (dua) semester
kumulatif/ berturut-turut dinyatakan gagal studi sebagai mahasiswa
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN
f. Pembayaran Biaya Pendidikan
Mahasiswa Baru
Setiap mahasiswa baru yang diterima di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
YAPAN wajib membayar biaya pendidikan sesuai ketentuan yang
ditetapkan dengan Peraturan Ketua. Adapun ketentuan pembayaran biaya
Pendidikan antara lain:
1) Biaya tersebut dilakukan pada saat registrasi administrasi.
2) Apabila mahasiswa baru memperoleh ijin Ketua untuk cuti akademik
maka yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban membayar biaya
pendidikan selama menjalani cuti akademik tersebut sehingga dapat

melakukan pembebasan biaya pendidikan pada bagian keuangan pusat
dengan menunjukan surat persetujuan cuti akademik;
3) Apabila mahasiswa baru memperoleh ijin Ketua untuk Terminal
Kuliah maka yang bersangkutan tetap diwajibkan membayar biaya
pendidikan selama menjalani Terminal Kuliah;
Mahasiswa Lama
1) Pembayaran biaya pendidikan dilakukan tiap semester pada saat
registrasi administrasi;
2) Bagi mahasiswa lama yang tidak melakukan daftar ulang tanpa seijin
Ketua, tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan selama yang
bersangkutan tidak aktif dan pembayaran dilakukan pada saat
heregistrasi dimana yang bersangkutan akan aktif kuliah kembali
dengan mengajukan permohonan aktif kembali dengan surat resmi dari
Program Studi ditujukan kepada Ketua;
3) Apabila mahasiswa lama memperoleh ijin Ketua untuk cuti akademik
maka yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban membayar biaya
pendidikan selama menjalani cuti akademik tersebut sehingga dapat
melakukan pembebasan biaya pendidikan pada bagian keuangan pusat
dengan menunjukan surat persetujuan cuti akademik;
4) Apabila mahasiswa lama memperoleh ijin Ketua untuk Terminal
Kuliah maka yang bersangkutan tetap diwajibkan membayar biaya
pendidikan selama menjalani Terminal Kuliah;
g.

Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
KTM merupakan tanda bukti terdaftar sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi
Ilmu Ekonomi YAPAN, adapun beberapa hal terkait dengan KTM antara
lain :
1) KTM diberikan pada saat mahasiswa baru telah melaksanakan proses
registrasi.
2) Pengambilan KTM dilakukan di Bagian Administrasi Umum.
3) KTM berlaku selama terdaftar sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi YAPAN.
4) Mahasiswa pertukaran pelajar/kerjasama yang datang ke Sekolah
Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN, akan mendapatkan kartu mahasiswa
khusus dengan masa berlaku sesuai dengan masa pertukaran pelajar/
kerjasama berlangsung di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN.
5) Apabila KTM hilang/rusak/terjadi kesalahan data, mahasiswa dapat
melakukan cetak ulang KTM sesuai dengan ketentuan dan prosedur
yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN

h. Status Akademik Mahasiswa dan Perubahannya
Jenis status akademik mahasiswa meliputi:
No.

Status Akademik

Keterangan

1.

Tidak Terdaftar

Merupakan status akademik mahasiswa sebelum melakukan registrasi
administrasi.

2.

Terdaftar

Merupakan status akademik mahasiswa setelah menyelesaikan registrasi
administrasi.

3.

Aktif

Merupakan status akademik mahasiswa setelah menyelesaikan
registrasi administrasi dan akademik.

4.

Cuti Akademik dan/atau
Terminal Kuliah

Merupakan penundaan registrasi mahasiswa dalam jangka waktu
satu semester dengan ijin Rektor sehingga namun tetap diperhitungkan sebagai masa studi, dan dapat dilakukan mulai semester I. Adapun prosedur pengajuan cuti akademik dan/atau terminal kuliah :
1. Cuti akademik diajukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah
berakhirnya masa daftar ulang dan tidak dikenakan biaya
pendidikan pada semester yang diajukan;
2. Terminal kuliah diajukan pada saat melebihi 1 (satu) bulan setelah
berakhirnya masa daftar ulang dan dikenakan biaya pendidikan
pada semester yang diajukan;
3. Pengajuan cuti akademik dan/atau terminal kuliah diajukan
secara daring oleh mahasiswa yang bersangkutan;
4. Pengajuan cuti akademik dan/atau terminal kuliah dilakukan per
semester;
5. Cuti akademik dan/atau terminal kuliah dapat diambil oleh
mahasiswa dengan status Aktif, Terdaftar, Cuti Akademik, dan
Terminal Kuliah (pada semester sebelumnya) serta tidak habis
masa studi;
6. Cuti akademik dan/atau terminal kuliah semester sebelumnya
(mundur) tidak diperkenankan;
7. Status akademik mahasiswa cuti akademik dan/atau terminal
kuliah pada sistem adalah Terminal Kuliah (menyesuaikan status
akademik pada PDDikti).

5.

Evaluasi Studi

Mahasiswa tidak memenuhi persyaratan evaluasi keberhasilan studi
untuk melanjutkan studi pada semester selanjutnya (lihat Bab 2).

No.
6.

Status Akademik
Gagal Studi/Drop Out

Keterangan
Mahasiswa tidak memenuhi salah satu hal berikut ini:
1. Persyaratan evaluasi keberhasilan studi;
2. Tidak terdaftar karena tidak melakukan registrasi lebih dari 2 (dua)
semester kumulatif/berturut-turut;

7.

8.

Mengundurkan Diri/
Pindah Perguruan Tinggi
Lain
Meninggal Dunia

3. Melanggar Tata Tertib Keluarga Besar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
YAPAN serta ketentuan lain yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi YAPAN
Mahasiswa mengajukan permohonan pengunduran
diri/pindah keperguruantinggi lain.
Mahasiswa telah meninggal dunia.

i. Sistem Pendidikan Program Studi Sarjana dan Magister
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN adalah lembaga pendidikan formal
di bawah naungan Yayasan Palapa Nusantara dengan jenjang Program Studi
Sarjana Manajemen dan Akuntansi serta Program Studi Magister Manajemen.
Program yang diadakan di setiap program studi hampir sama dengan bentuk
perkuliahan pada umumnya, dan untuk mencapai sasaran program pendidikan,
maka proses perkuliahan dapat dilakukan oleh mahasiswa dengan pilihan
waktu pembelajaran yang fleksibel mulai hari Senin sampai dangan hari Sabtu
pukul 08.00 sampai pukul 22.00 WIB,di mana setiap hari maksimal 2 (dua)
mata kuliah.
Perkuliahan
Untuk perkuliahan nilai satu satuan kredit semester ditentukan berdasarkan
atas beban kegiatan per minggu
Bagi Mahasiswa :
1) 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan tenaga pengajar, misalnya
dalam bentuk kuliah.
2) 60 menit acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi yang
tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh tenaga pengajar, misalnya dalam
bentuk membuat pekerjaan rumah atau menyelesaikan soal-soal, dan
praktikal.
3) 60 menit acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi yang
tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh tenaga pengajar, misalnya dalam
bentuk membuat pekerjaan rumah atau menyelesaikan soal-soal, dan
praktikal.

4) 60 menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus
dilakukan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami, mempersiapkan
atau tujuan lain satu tugas akademik, misalnya dalam bentuk membaca
buku literatur.
Bagi Tenaga Pengajar :
1) 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa
2) 50 menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik
3) 60 menit pengembangan materi kuliah
1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain
yang sejenis,mencakup :
1) Kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester
2) Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester
1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktek
bengkel, praktisi lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat,
dan/atau bentuk pembelajaran lainyang setara, adalah 160 (seratus enam
puluh) menit per minggu per semester.
Praktek di Laboratorium Manajemen Pemasaran
Praktikum di Laboratorium Manajemen Pemasaran adalah beban tugas di
laboratoriumselama 2 - 3 jam per minggu selama satu semester.
Praktikum di Laboratorium Manajemen Keuangan
Praktikum di Laboratorium Manajemen Keuangan dan Pasar Modal adalah
beban tugas dilaboratorium selama 2 - 3 jam per minggu selama satu semester.
Praktikum di Laboratorium Akuntansi
Praktikum di Laboratorium Akuntansi adalah beban tugas di laboratorium
selama 2 - 3 jam per minggu selama satu semester.
Praktek Kerja Lapangan
Nilai satu satuan kredit semester adalah beban tugas di lapangan sebanyak 4
sampai 5 jamper minggu selama satu semester.
Penelitian Penyusunan Tugas Akhir
Nilai satu satuan kredit semester adalah beban tugas penelitian sebanyak 3
sampai 4 jam sehari selama satu bulan, dimana satu bulan dianggap 25 hari

j.

Pelaksanaan Pengajaran Program Sarjana dan Magister
Perkuliahan dan praktikum adalah kegiatan akademik yang berkaitan dengan
proses belajar mengajar yang diselenggarakan sesuai dengan kurikulum yang
berlaku dan terdiri dari pemberian kuliah dan atau kegiatan praktikum.
Satu tahun akademik terdiri dari dua semester ;Semester Gasal berlangsung
mulai bulan September s/d Januari tahun berikutnya. Dalam semester ini
dilaksanakan perkuliahan dan praktikum serta penilaian melalui continuous
assesment maupun ujian reguler untuk semua mata kuliah yang diutamakan
pada semesterberjalan.Semester Genap berlangsung mulai Februari s/d
Agustus. Dalam semester ini dilaksanakanperkuliahan dan praktikum serta
penilaian melalui continuous assesment maupun ujian reguler untuk semua
mata kuliah yang diutamakan pada semester berjalan.
Mahasiswa berhak mengikuti kuliah dan diperhitungkan kehadirannya sesuai
dengan matakuliah dan kelas yang tercantum dalam KRS dan namanya
tercantum dalam Daftar Hadir Kuliah.

Jadwal Kuliah Program Studi Sarjana terdiri dari 3 Sesi, yaitu :
Reguler Pagi
Reguler Siang
Reguler Malam

: Senin – Jumat (08.00 -13.00)
: Senin – Jumat (13.00 -17.00)
: Senin – Jumat (17.00 -22.00)

Jadwal Kuliah Program Studi Magister, yaitu :
Hari Rabu - Jumat (17.00 – 22.00)

k. Bentuk Tugas Akhir
Tugas Akhir (TA) adalah karya tulis ilmiah mahasiswa yang disusun
berdasar hasil penelitian, telaah pustaka, pemagangan, dan/atau
praktek/inovasi produksi mandiri/wirausaha, dan atau bentuk kegiatan lain
yang ditetapkan sepadan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Sekolah
Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN. TA harus disusun dengan berpedoman pada
format penulisan tertentu sesuai dengan Buku Pedoman Penulisan Tugas
Akhir Program Studi. Bagi mahasiswa Program Studi Sarjana, Tugas Akhir
berupa Skripsi sedangkan bagi mahasiswa Program Studi Magister, Tugas
Akhir berupa Tesis. Tugas Akhir ini merupakan prasyarat bagi mahasiswa
untuk menempuh Ujian Akhir Studi
Bentuk tugas akhir yang harus diselesaikan oleh mahasiswa STIE
YAPAN Surabaya adalah Skripsi untuk Program Studi Sarjana.
Persyaratan umum yang harus dipenuhi mahasiswa untuk dapat memprogram
tugas akhir Skripsi adalah:
1) Telah memperoleh kredit kumulatif minimum 120 sks dengan IPK ≥ 2,00
dan nilai C maksimum 20% dari jumlah mata kuliah yang telah ditempuh
2) Berada pada semester terakhir dan berpotensi untuk menyelesaikan
studinya pada semester tersebut
3) Telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian dengan nilai minimal C
4) Memprogram Skripsi pada KRS semester yang bersangkutan
5) Telah memiliki Sertifikat Seminar minimal 5 buah
6) Telah memiliki skor EPT minimal 450
7) Telah memenuhi kewajiban keuangan penyusunan Skripsi yang telah
ditetapkan
8) Mengisi formulir permohonan penyusunan skripsi yang tersedia pada
counter layanan akademik dengan membawa tanda bukti persyaratan yang
telah ditentukan
9) Batas waktu penyusunan skripsi sampai dengan ujian skripsi ditetapkan
selama satu semester. Apabila tidak dapat menyelesaikan dalam waktu
yang telah ditentukan harus diprogram ulang pada semester berikutnya
dengan tetap dibebani kewajiban keuangan sebesar bobot sks-nya dan
uang kuliah pokok.
10) Surat bukti tidak mempunyai pinjaman buku dari Perpustakaan STIE
YAPAN

Bentuk tugas akhir yang harus diselesaikan oleh mahasiswa STIE
YAPAN Surabaya adalah Tesis untuk Program Studi Magister.
Persyaratan umum yang harus dipenuhi mahasiswa untuk dapat memprogram
tugas akhir Tesis adalah:
1) Mahasiswa dapat mulai mengajukan penulisan tesis dan bimbingan secara
informal setelah Semester 2
2) Mahasiswa yang akan memulai penelitian dalam rangka penulisan tesis
(setelah Semester 3) harus berkonsultasi dengan Ketua Program Studi
Magister Manajemen untuk menentukan dosen pembimbing tesis
3) Telah memiliki IPK  3,00
4) Telah memiliki Sertifikat Seminar minimal 5 buah
5) Telah memiliki skor EPT/ TOEFL minimal 500
6) Telah memenuhi kewajiban keuangan penyusunan Tesis yang telah
ditetapkan
7) Mengisi formulir permohonan penyusunan tesis yang tersedia pada
counter layanan akademik dengan membawa tanda bukti persyaratan yang
telah ditentukan
8) Surat bukti tidak mempunyai pinjaman buku dari Perpustakaan STIE
YAPAN
Prosedur Penyusunan
Prosedur penyusunan Tugas Akhir dijabarkan sebagai berikut:
1) Mahasiswa menemui Dosen Pembimbing untuk mendiskusikan
Rancangan Usulan Skripsi guna mendapatkan persetujuan.
2) Mahasiswa melaksanakan kegiatan penelitian, meliputi pengumpulan data
(primer/sekunder), analisa data dan penyusunan rancangan Skripsi.
3) Mahasiswa melakukan kegiatan konsultasi rancangan Skripsi dengan
Dosen Pembimbing.
4) Mahasiswa mencatat proses pembimbingan Skripsi pada Kartu Bimbingan
Skripsi dan ditandatangani oleh Dosen Pembimbing.
5) Mahasiswa melaksanakan Seminar Proposal maupun Seminar Hasil atas
persetujuan dosen pembimbing (atau disesuaikan dengan tahapan di
masing- masing program studi).
6) Rancangan Skripsi yang sudah dinyatakan layak oleh Dosen Pembimbing
dapat diajukan untuk Ujian Akhir.
7) Mahasiswa melaksanakan Ujian Komprehensif sesuai jadwal yang telah
ditentukan oleh program studi

l. Pembimbingan Skripsi/Tesis
Syarat-Syarat Dosen Pembimbing Program Sarjana
Persyaratan bagi dosen pembimbing Tugas Akhir mahasiswa program sarjana
adalah sebagai berikut:
1. Dosen Pembimbing berstatus aktif dan tidak sedang tugas belajar,
2. Pembimbing utama penulisan Skripsi minimal memiliki jabatan akademik
Lektor dan bergelar Magister/sederajat, atau jabatan akademik Asisten
Ahli dan bergelar Doktor/sederajat. Diluar ketentuan ini, dapat ditetapkan
oleh Ketua/Sekretaris Program Studi dengan mempertimbangkan potensi
dan ketersediaan sumberdaya.
3. Pembimbing pendamping, jika memang diperlukan, serendah-rendahnya
memiliki jabatan akademik Asisten Ahli, atau dapat ditentukan oleh
Ketua/ Sekretaris Program Studi dengan mempertimbangkan potensi dan
ketersediaan sumberdaya
Penentuan Dosen Pembimbing
Dosen pembimbing ditentukan oleh Ketua atas usul Ketua Program Studi.
Dosen luar biasa/dosen tamu dapat diusulkan menjadi Pembimbing.
Tugas Dan Kewajiban Dosen Pembimbing
1. Membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam mencari permasalahan
yang dijadikan dasar pembuatan skripsi.
2. Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan skripsi.
3. Membimbing mahasiswa dalam penulisan skripsi
Waktu Dan Ketentuan Penyelesaian
Ketentuan penyelesaian tugas akhir sebagai berikut:
1. Tugas Akhir berupa Skripsi dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu)
semester.
2. Program Studi memantau dan mengevaluasi kemajuan penyelesaian Tugas
Akhir setiap mahasiswa yang memprogram. Jika dalam waktu 1 tahun,
Tugas Akhir belum diselesaikan, maka Program Studi dapat memanggil
mahasiswa dan dosen pembimbing guna mengidentifikasi masalah dan
alternatif penyelesaian seperti penggantian dosen pembimbing.
3. Perpanjangan waktu dapat dilakukan dengan persetujuan Ketua berupa
perpanjangan Surat Tugas Pembimbingan atau penggantian Dosen
Pembimbing, dan diprogramkan dalam KRS semester berikutnya
sepanjang mahasiswa yang bersangkutan masih mempunyai masa studi.

Pembimbingan Tesis
Tim Pembimbing
Tim Pembimbing adalah dosen yang bertanggung jawab membimbing Tesis.
Setiap mahasiswa dibimbing oleh paling banyak 2 (dua) dosen pembimbing
yang salah satu diantaranya berstatus sebagai Ketua Tim Pembimbing dan
lainnya sebagai Anggota Tim Pembimbing. Ketua Tim Pembimbing adalah
dosen dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor yang masih aktif
dan bergelar Doktor (lulusan S3), sedangkan anggota Tim Pembimbing adalah
dosen bergelar Doktor. Pengecualian dari ketentuan diatas ditetapkan melalui
Keputusan Ketua berdasarkan usulan Ketua Program Studi Magister
Manajemen dengan mempertimbangkan kondisi obyektif.
Tugas Tim Pembimbing
Tim pembimbing memiliki tugas sebagai berikut:
1. Membimbing perencanaan, pelaksanaan penelitian, penulisan artikel
jurnal, dan naskah tesis;
2. Memberikan penilaian pada proposal penelitian (ujian proposal
penelitian), pelaksanaan penelitian, penulisan artikel jurnal dan seminar
hasil penelitian, serta naskah tesis dan ujian akhir tesis,
3. Menghadiri ujian tim persiapan, proposal penelitian, seminar hasil
penelitian, dan ujian tesis mahasiswa yang dibimbing
Pembentukan Tim Pembimbing
Paling lambat awal semester ketiga, tim pembimbing harus sudah terbentuk,
dengan tata cara sebagai berikut:
1. Pada akhir semester kedua, Ketua Program Studi (KPS) mengumumkan
daftar calon dosen pembimbing yang memenuhi syarat untuk dipilih
mahasiswa;
2. Mahasiswa mengusulkan 4 (empat) orang calon dosen pembimbing. Dua
orang sebagai calon Ketua Tim Pembimbing, dan dua orang lainnya
sebagai calon anggota tim pembimbing. Jika diperlukan dan sesuai dengan
minat akademis serta ketentuan yang berlaku di STIE YAPAN, mahasiswa
diperkenankan untuk mengajukan dosen pembimbing dari luar STIE
YAPAN/ Universitas lain;
3. Berdasarkan usulan pada butir (2), KPS menyelenggarakan rapat
konsultasi dan koordinasi dengan Wakil Ketua Bidang Akademik dan
pihak yang terkait. Atas pertimbangan obyektif, hasil keputusan rapat
konsultasi dan koordinasi mengenai tim pembimbing ini dapat berbeda
dengan yang diusulkan mahasiswa;

4. Hasil keputusan rapat konsultasi dan koordinasi tersebut pada butir (3)
kemudian dikirimkan ke Ketua oleh masing-masing KPS untuk diterbitkan
Keputusan Ketua
Perubahan Dosen Pembimbing
Jika karena sesuatu hal perlu diadakan perubahan tim pembimbing untuk
memperlancar proses pembimbingan, mahasiswa yang bersangkutan harus
mengusulkan tim pembimbing yang baru dan mencantumkan alasan
pengusulan pergantian pembimbing dengan mengisi formulir usulan
perubahan tim pembimbing kepada KPS. Alasan perubahan tim pembimbing
antara lain:
1) Perubahan topik/judul tesis;
2) Kesesuaian substansi penelitian dengan pembimbing;
3) Mahasiswa dan dosen pembimbing sulit berkomunikasi untuk konsultasi;
4) Batas waktu studi;
5) Hal-hal yang berkaitan dengan kode etik/moral/susila/intimidasi;
6) Pembimbing mendapat jabatan baru sehingga tidak memungkinkan proses
pembimbingan dilaksanakan secara efektif.
Mahasiswa dapat mengajukan penggantian tim pembimbing setelah minimal
satu semester melakukan proses pembimbingan. Penggantian tim pembimbing
ditetapkan oleh Ketua atas usulan KPS, setelah melakukan konfirmasi kepada
dosen pembimbing yang akan diganti. KPS menyampaikan surat
pemberitahuan penggantian tim pembimbing kepada dosen pembimbing yang
diganti
Tahapan Penyelesaian Tesis
Tesis merupakan tugas akhir mahasiswa Program Magister, yaitu karya tulis
yang disusun berdasarkan hasil penelitian. Tesis disusun dengan cara dan
format sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan penyusunannya dibimbing
oleh Tim Pembimbing.
Tahap 1 Komisi Proposal
Proposal penelitian merupakan karya tulis mahasiswa yang berisi tentang
rencana kegiatan penelitian sebagai tugas akhir mengikuti Program Magister
di STIE YAPAN. Proposal penelitian yang menggunakan metode positivis
antara lain berisi:
a) Pendahuluan, yaitu uraian dan penjelasan tentang latar belakang dan
kesenjangan penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan
manfaat penelitian;
b) Kajian Pustaka, berisi tentang analisis teori dan hasil penelitian terdahulu
yang digunakan untuk membangun konsep baru yang relevan dengan
permasalahan penelitian;

c) Metode Penelitian, menyajikan tentang bagaimana penelitian akan
dilaksanakan oleh peneliti. Termasuk di dalamnya adalah penjelasan
tentang populasi, sampel dan metode pengambilannya, pengukuran
variabel, alat analisis, cakupan periode, dan lain-lain yang dianggap
relevan;
d) Daftar Pustaka, yang berisi tentang daftar karya tulis ilmiah yang
digunakan untuk menyusun proposal penelitian. Penulisan pustaka
menurut abjad sebagaimana dicontohkan dalam tata cara penulisan
kepustakaan dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi dan Tesis di STIE
YAPAN.
Proposal penelitian yang menggunakan pendekatan non-positivis tidak wajib
mengikuti ketentuan seperti tersebut di atas. Format proposal yang
menggunakan pendekatan non-positif disesuaikan dengan kebutuhan dan
semuanya harus mendapatkan persetujuan dari tim pembimbing (sebagai
acuan, mahasiswa dapat membaca Buku Panduan Penulisan Skripsi dan
Tesis). Meskipun demikian, sekurang-kurangnya proposal tersebut harus
mencantumkan permasalahan, tujuan, manfaat, dan metode Penelitian.
Tahap 2 Ujian Proposal Tesis
Naskah proposal penelitian tesis yang sudah dinyatakan layak oleh tim
pembimbing dapat diajukan untuk ujian proposal penelitian. Aturan dan
prosedur pelaksanaan ujian kelayakan proposal tesis adalah sebagai berikut:
a) Mahasiswa telah mendapatkan persetujuan dari tim pembimbing untuk
menempuh ujian proposal yang dibuktikan dengan ditandatanganinya
lembar persetujuan oleh tim pembimbing. Selain itu, Ketua Tim
Pembimbing juga menandatangani surat permohonan ujian atas nama
mahasiswa yang bersangkutan yang ditujukan kepada KPS;
b) Mahasiswa juga diwajibkan untuk meminta persetujuan tim penguji yang
terdiri dari dua orang dosen penguji tambahan di luar tim pembimbing
yang telah ditetapkan oleh Ketua berdasarkan usulan dari KPS;
c) Kualifikasi dosen penguji sekurang-kurangnya Lektor dan bergelar doktor
serta memiliki keahlian yang terkait dengan tesis;
d) Ujian proposal penelitian dipimpin oleh Ketua Tim Pembimbing. Apabila
Ketua Tim Pembimbing tidak hadir karena suatu hal, dapat menugasi
Anggota Tim Pembimbing;
e) Ujian tidak dapat dilakukan di luar forum ujian;
f) Ujian dilaksanakan selama ± 90 menit dengan materi ujian adalah proposal
penelitian. Komponen penilaian meliputi naskah proposal penelitian,
penyajian/presentasi mahasiswa, dan kemampuan ilmiah mahasiswa dalam
berargumentasi.
g) Hasil ujian ditetapkan secara musyawarah sesuai dengan nilai yang
diberikan penguji dan diumumkan langsung ke mahasiswa yang
bersangkutan. Nilai lulus untuk ujian usulan penelitian minimum 70;

h) Selanjutnya, setelah mahasiswa dinyatakan lulus dalam ujian proposal dan
mendapatkan persetujuan tim pembimbing dapat melanjutkan kegiatan
penelitian;
i) Pelaksanaan penelitian harus sesuai dengan penjelasan yang disebutkan
dalam usulan penelitian.
Pelaksanaan penelitian dibimbing dan disupervisi oleh Tim Pembimbing.
Selanjutnya hasil supervisi penelitian tersebut dilaporkan kepada KPS, yang
selanjutnya didokumentasikan sebagai salah satu unsur yang dipertimbangkan
dalam menilai pelaksanaan penelitian. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari
Penelitian tersebut, kemudian mahasiswa dianjurkan secepatnya menyusun
naskah tesis dan naskah artikel yang disarikan dari naskah tesis. Naskah tesis
dan naskah artikel untuk publikasi jurnah yang sudah disetujui oleh tim
pembimbing dapat diajukan sebagai bahan untuk mendaftar seminar hasil
Penelitian
Tahap 3: Seminar Hasil Penelitian
Seminar hasil penelitian adalah kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh
Program Magister STIE YAPAN yang diikuti oleh tenaga akademik, tim
pembimbing, dan mahasiswa dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
Tujuan dari seminar ini adalah untuk menyampaikan kepada publik tentang
temuan hasil penelitian, menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam
melaksanakan penelitian, dan sharing akademis dengan mahasiswa dan pihak
lain yang berkepentingan.
Sebelum mengajukan permohanan ujian seminar hasil, mahasiswa harus sudah
mendapatkan persetujuan atas perbaikan naskah draf tesis sesuai saran yang
diusulkan oleh tim penguji pada saat tahap ujian proposal dan mendapatkan
persetujuan tim pembimbing. Bahan seminar adalah naskah tesis dan artikel
untuk publikasi jurnal yang telah disetujui oleh Tim Pembimbing. Bahan
seminar harus digandakan sejumlah peserta yang mengkuti seminar hasil
tersebut. Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan seminar hasil ditetapkan
dalam Manual Prosedur Ujian Seminar Hasil Program Studi Magister
Manajemen STIE YAPAN.
Tahap 4: Ujian Tesis
Mahasiswa yang naskah tesisnya telah disetujui oleh Tim Pembimbing dan
telah melakukan seminar hasil penelitian berhak mengusulkan ujian tesis.
Prosedur dan pelaksanaan ujian tesis adalah sebagai berikut:
a) Ujian tesis dilaksanakan berdasarkan usulan Ketua Tim Pembimbing
kepada KPS.
b) Tim Penguji tesis terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu 2 (dua) Pembimbing
dan 2 (dua) orang Penguji. Selanjutnya KPS memproses penyelenggaraan

c)
d)
e)
f)

ujian dan mengundang Tim Penguji disertai jadwal, tempat ujian tesis, dan
naskah tesis.
Sebelum persetujuan ujian tesis diberikan KPS, naskah tesis harus lolos tes
plagiasi dengan persentase maksimal 5% untuk setiap Bab.
Menunjukkan bukti Letter of Acceptance (LoA) jurnal ilmiah yang
disarikan dari naskah tesis, sesuai dengan Peraturan Ketua yang berlaku.
Ujian tesis tidak dapat dilakukan di luar forum ujian.
Ujian tesis dilaksanakan paling lama 90 menit, dengan komponen
penilaiannya adalah kualitas naskah tesis, penyajian/presentasi mahasiswa,
dan kemampuan mahasiswa berargumentasi secara ilmiah dalam ujian
tesis

m. Penguji Tugas Akhir
Persyaratan mengenai majelis penguji Skripsi adalah sebagai berikut:
1. Majelis Penguji berstatus sebagai dosen aktif dan tidak sedang tugas
belajar,
2. Majelis Penguji Ujian Akhir Studi ditetapkan oleh Wakil Ketua atas usul
Ketua Program,
3. Majelis Penguji Ujian Akhir Studi terdiri dari dosen pembimbing dan dua
dosen penguji independen dimana salah satunya berasal dari unsur
Pimpinan STIE
4. Salah satu anggota Majelis Penguji dapat berasal dari Program Studi yang
berbeda di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN yang
relevan dengan topik Tugas Akhir mahasiswa,
5. Peran dosen pembimbing dalam ujian akhir studi sebagai pendamping
mahasiswa bimbingannya,
6. Jika salah satu dosen penguji berhalangan hadir dalam Ujian Akhir Studi,
maka Ujian Akhir Studi tetap dapat dilaksanakan, selanjutnya dosen yang
berhalangan hadir dapat melaksanakan ujian akhir studi tersendiri dengan
diketahui oleh Ketua Program Studi dan dapat dilaksanakan maksimal satu
hari setelah pelaksanaan ujian,
7. Jika dosen pembimbing berhalangan hadir, maka Ujian Akhir Studi hanya
dapat diselenggarakan dengan persetujuan Ketua/Sekretaris Program Studi
dan mahasiswa serta wajib dihadiri oleh pimpinan Program Studi,
8. Anggota Majelis Penguji Ujian Akhir Studi minimal Lektor dan bergelar
Master/ sederajat, atau Asisten Ahli dan bergelar doktor/sederajat. Diluar
ketentuan ini, dapat ditetapkan oleh Ketua/Sekretaris Program Studi
dengan mempertimbangkan potensi dan ketersediaan sumberdaya
Program studi. Dalam kasus dan pertimbangan tertentu, Ketua/Sekretaris
Program Studi berhak mengubah susunan calon anggota Majelis Penguji.

n. Waktu Pelaksanaan Tugas Akhir
1) Durasi waktu Ujian Akhir Studi maksimum 60 menit.
2) Mahasiswa dapat mengikuti Ujian Akhir Studi setelah:
a. Memenuhi persyaratan administratif dan akademik
b. Memperoleh kesepakatan waktu penyelenggaraan dengan calon
Majelis Penguji.
c. Jadwal dan tempat pelaksanaan ujian akhir diatur oleh programstudi
masing-masing.
3) Ujian dilaksanakan minimal dalam tempo dua minggu setelah persyaratan
administratif dan akademik terpenuhi. Dalam kasus dan pertimbangan
tertentu, Ketua/Sekretaris Program dapat menetapkan waktu berbeda untuk
pelaksanaan ujian.
4) Peserta Ujian Akhir Studi wajib mengenakan pakaian atas putih, pakaian
bawah hitam, jas almamater, dan berdasi.
o. Penilaian
1. Penilaian Ujian Akhir dilakukan dengan memperhatikan berbagai
komponen, yaitu:
a) Kualitas Skripsi/Tesis
b) Kemampuan untuk menjelaskan dan mempertahankan Skripsi
c) Penguasaan teori yang relevan dengan disiplin ilmu masing-masing
program studi
d) Perilaku/sikap mahasiswa pada saat ujian berlangsung
2. Nilai Ujian Akhir ditentukan secara musyawarah oleh Majelis Penguji dan
dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D atau E.
3. Mahasiswa dinyatakan lulus Ujian Akhir sekurang-kurangnya memperoleh
nilai C.
4. Mahasiswa yang mendapatkan nilai kurang dari nilai C, dinyatakan tidak
lulus dan wajib mengulang ujian kembali. Ujian ulangan akan ditentukan
oleh program studi yang bersangkutan.
Revisi Skripsi
1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus Ujian Akhir Studi dengan revisi, tidak
berhak memperoleh nilai ujian pada saat pengumuman hasil Ujian Akhir
Studi. Nilai ujian diumumkan setelah revisi disetujui Majelis Penguji dan
diketahui oleh Ketua/Sekretaris Program Studi.
2) Point-point revisi yang disarankan oleh Majelis Penguji harus dituliskan
dengan jelas pada Berita Acara Ujian Akhir Studi yang telah disediakan.
3) Waktu yang disediakan untuk revisi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan
terhitung sejak tanggal pengumuman hasil Ujian Akhir Studi dibuktikan

dengan tandatangan persetujuan revisi dalam Berita Acara Ujian Akhir
Studi oleh masing-masing Majelis Penguji. Apabila melampaui batas
waktu tersebut,nilai ujian dibatalkan dan mahasiswa wajib mengulang
Ujian Akhir Studi dengan jadwal yang ditentukan oleh Program Studi
Pengumuman Hasil Ujian
1) Setelah selesai ujian, Majelis Penguji dengan mempertimbangkan kriteria
penilaian mengumumkan status ujian mahasiswa berupa: lulus, lulus
dengan/ tanpa revisi, dan tidak lulus.
2) Hasil ujian berupa nilai akan diumumkan oleh Ketua/Sekretaris Program
Studi setelah mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikan kewajiban
revisi ujian akhir yang dibuktikan dengan tanda tangan persetujuan setiap
Majelis Penguji pada berkas Berita Acara Ujian Akhir Studi mahasiswa
yang bersangkutan serta kewajiban administratif lainnya. Hasil ujian
diumumkan dalam kegiatan Yudisium. Waktu dan tempat kegiatan
yudisium ditentukan oleh program studi.
3) Ketua/Sekretaris Program Studi setelah berkonsultasi dengan Majelis atau
Tim Penguji, berhak melakukan penundaan pengumuman hasil Ujian
Akhir Studi seorang mahasiswa dengan pertimbangan akademis ataupun
administratif.
4) Pada saat mahasiswa mengikuti pengumuman hasil Ujian Akhir Studi
(Yudisium) harus berpakaian sama seperti ketika mengikuti Ujian Akhir
Studi.
Kelulusan
1) Bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian akhir studi berhak
mendapatkan ijazah dan transkrip akademik.
2) Bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian akhir studi dengan
revisi,maka ijazah dan transkripnya tidak diberikan sebelum mahasiswa
tersebutmenyelesaikan dan menyerahkan revisinya.
3) Bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan/menyerahkan revisi maka
berhak mendapatkan ijazah dan transkrip akademik disesuaikan dengan
tanggal pada saat yudisium.
4) Ijazah dan transkrip akademik diberikan pada saat pelaksanaan wisuda.
Jika mahasiswa tidak mengikuti wisuda, maka ijazah dan transkrip harus
diambil sendiri oleh yang bersangkutan dengan ketentuan telah
menyelesaikan administrasi pendaftaran wisuda.
5) Mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda dan ijazah belum diambil dalam
jangka waktu satu tahun setelah tanggal kelulusan, jika ijazah hilang,

rusak,atau terbakar bukan menjadi tanggung jawab Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi YAPAN.
6) Ijazah yang telah diterima jika di kemudian hari hilang, rusak, atau
terbakar,tidak dapat diduplikasi atau diganti atau dibuatkan ijazah baru,
tetapi akan dibuatkan surat keterangan Pengganti Ijazah

p. Publikasi Ilmiah
Publikasi ilmiah sebagai syarat ujian akhir Skripsi dan Tesis Program
Magister dengan menunjukkan paling sedikit satu (1) jurnal internasional atau
jurnal nasional atau proceeding sekurang kurangnya Letter of Acceptance
(LOA), sesuai peraturan Ketua yang berlaku. Ketentuan publikasi ilmiah
adalah sebagai berikut:
a. Publikasi Ilmiah adalah penerbitan karya tulis ilmiah yang disusun
berdasarkan hasil penelitian dalam jurnal ilmiah atau proceeding;
b. Publikasi ilmiah berbentuk jurnal ilmiah internasional, jurnal nasional,
atau Jurnal MAPAN yang ditetapkan oleh Ketua;
c. Proceeding adalah publikasi hasil seminar yang terindeks.
d. Publikasi ilmiah disusun berdasarkan hasil penelitian tesis;
e. Artikel ilmiah yang akan dipublikasikan pada jurnal ilmiah harus
mendapatkan persetujuan Tim Pembimbing;
f. Publikasi yang dilakukan adalah publikasi bersama antara mahasiswa dan
Tim Pembimbing;
g. Pencantuman urutan nama penulis pada publikasi ilmiah yaitu mahasiswa
sebagai penulis pertama, sedangkan Tim Pembimbing sebagai penulis
kedua dan ketiga;
h. Mahasiswa dan dosen yang melakukan publikasi harus mencantumkan
institusi Program Studi Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi YAPAN;

q. Ujian Tengah/Akhir Semester
Ujian adalah kegiatan evaluasi keberhasilan proses belajar mengajar yang
dilakukandalam bentuk tes tertulis dan/atau lisan serta dilaksanakan dalam
kurun waktusemester berjalan. Ujian ini terdiri dari Ujian Tengah Semester
(UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), dan ujian lain yang dilaksanakan oleh
masing-masing dosen sesuai rencana perkuliahan. Untuk mata kuliah seminar
dan praktikum dikecualikan dari ketentuan ini. Ujian susulan dapat
diselenggarakan apabila disetujui oleh dosen yang bersangkutan setelah
mempertimbangkan alasan ketidakhadiran mahasiswa dalam UTS/UAS,
misalnya mahasiswa yang bersangkutan sakit (dibuktikan dengan surat
keterangan dokter) atau karena alasan darurat lainnya. Pelaksanaan ujian
susulan ditentukan oleh dosen dan paling lambat dilaksanakan 3 (tiga) hari
setelah masa UTS/UAS berakhir.
Persyaratan Mengikuti Ujian :
1) Mahasiswa terdaftar untuk mata kuliah yang bersangkutan sebagaimana
yang tercantum dalam Kartu Rencana Studi.
2) Telah memenuhi kewajiban keuangan yang ditetapkan oleh STIE YAPAN
Surabaya
3) Telah memiliki Kartu Peserta Ujian
4) Kehadiran kuliah/praktikum /praktika minimal 85% dari total
penyelenggaraan perkuliahan/ praktikum/praktika
Pengukuran Hasil Pendidikan
Tujuan diselenggarakan penilaian adalah untuk :
1) Menilai tingkat pemahaman dan penguasaan mahasiswa atas materi yang
disajikan dalamsuatu mata kuliah
2) Mengelompokkan hasil penilaian kemampuan mahasiswa ke dalam
golongan
3) Menilai apakah bahan mata kuliah yang disajikan telah sesuai, serta cara
penyajiannyatelah cukup baik sehingga mahasiswa dapat memahami isi
mata kuliah tersebut.
4) Menentukan apakah seorang mahasiswa boleh melanjutkan studi pada
program studi yang bersangkutan dan dilaksanakan secara periodik setiap
1 (satu) atau 2 (dua) tahun
Penilaian Keberhasilan Mata Kuliah dan Keberhasilan Studi
Penilaian Keberhasilan Mata Kuliah, ditentukan oleh komponen-komponen
continuousassesment dari masing-masing mata kuliah yang dapat terdiri dari:
nilai tugas,nilai test, nilai keaktifan/perilaku dalam perkuliahan, nilai diskusi,
nilai presentasi dan penilaian reguler berupa Nilai Tengah Semester dan Nilai
Akhir Semester serta persentase presensi kuliah.

Penyelenggaraan Penilaian Reguler
1) Ujian Tengah Semester (UTS) diselenggarakan pada minggu ke-8 dan
minggu ke-9 dalam setiap semester.
2) Ujian Akhir Semester (UAS) diselenggarakan setelah seluruh kegiatan
perkuliahan berakhir untuk semester yang bersangkutan.
3) Sekurang-kurangnya satu kali sebelum diselenggarakan UTS dan satu kali
sebelum diselenggarakan UAS, dosen melaksanakan penilaian secara
khusus dalam bentuk testertulis/lisan, tugas membuat makalah, diskusi
atau bentuk tugas akademik lainnya.
4) Dalam hal seorang mahasiswa tidak dapat mengikuti UTS dan/atau UAS
suatu mata kuliah dengan alasan yang dapat diterima oleh lembaga, maka
nilai UTS dan/atau UASnya hanya terdiri dari nilai-nilai tes tertulis/lisan,
tugas pembuatan makalah, diskusi atau bentuk tugas akademik lainnya
yang telah diberikan oleh dosen pengajar mata kuliah tersebut
Perhitungan nilai akhir ditentukan sebagai berikut:
Komponen Nilai Absolut (NAb) suatu mata kuliah terdiri dari nilai
partisipasi/kontribusi di kelas (P), quiz (Q), tugas terstruktur (TS), ujian
tengah semester (UTS), dan ujian akhir semester (UAS). Secara umum
sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN menerapkan pola pembobotan
komponen penilaian sebagai
berikut:

Berdasar pembobotan komponen nilai tersebut, maka dapat dirumuskan
formulapenghitungan nilai absolut sebagai berikut:
NAb = 0,15 P + 0,15 Q + 0,20 TS + 0,25 UTS + 0,25 UAS
Khusus untuk mata kuliah Seminar, pembobotan dan komponen penilaian
serta perhitungan nilai akhir menyesuaikan dengan proses belajar mengajar
yang dilaksanakan. Misalnya, komponen yang dinilai dalam Seminar dapat
mencakup partisipasi dan kontribusi di kelas, presentasi makalah, kualitas
makalah, dan tugas-tugas terstruktur lainnya. Konversi Nilai Absolut (NAb)
ke dalam Nilai Huruf dan Nilai Angka disajikan

Apabila sampai batas waktuyang ditentukan dosen belum menyerahkan nilai,
maka nilai akan ditentukanoleh Program Studi masing-masing dengan nilai
sementara C bagi mahasiswa yangtingkat kehadirannya minimal 80%. Jika
sampai dengan 2 (dua) minggu setelahujian berakhir nilai dari dosen yang
bersangkutan belum diserahkan, makaseluruh mahasiswa diberikan nilai akhir
dengan mengacu sebagai berikut (selanjutnya nilai dari dosen tidak
dipergunakan).

Nilai hasil ujian akan diumumkan kemudian pada papan pengumuman oleh
Sub Bagian Akademik STIE YAPAN Surabaya dan koreksi pengumuman
oleh Sub Bagian Akademik dimungkinkan sejauh menyangkut kekeliruan
data.
Pengukuran keberhasilan studi seorang mahasiswa ditentukan dengan Indeks
Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Komulatif (IPK). Pelaksanaanya
dilakukan pada setiap semester dan pada akhir masa studi.
Evaluasi Setiap Semester
Penilaian keberhasilan studi tiap semester dilakukan pada setiap akhir
semester yang meliputi penilaian seluruh mata kuliah yang ditempuh oleh

mahasiswa pada semester tersebut berdasarkan nilai IPS yang dihitung
sebagai berikut :

IPS = ∑ (Ksi x Ni)
∑Ksi
Keterangan:
IPS =Indeks Prestasi Semester
Ksi=Nilai Kredit (SKS) masing-masing mata kuliah yang diambil pada semester tersebut
Ni = Nilai bobot masing-masing mata kuliah yang diambil pada semester tersebut

Evaluasi Akhir Masa Studi
Penilaian keberhasilan studi seorang mahasiswa selama masa studi
menggunakan IPK yang dihitung dengan rumusan sebagai berikut :

IPK = ∑ KKi x Ni
∑KKi
Keterangan :
IPK = Indeks Prestasi Kumulatif
Kki = Nilai kredit (SKS) masing-masing mata kuliah yang diambil sejak awal semester sampai dengan
semester akhir
Ni = Nilai bobot masing-masing mata kuliah yang diambil sejak awal sampaisemester terakhir

Masa studi normal di STIE YAPAN Surabaya untuk Program Studi Sarjana
adalah 8 semester sedangkan batas maksimum masa studi adalah 14 semester
atau 7 (tujuh) tahun. Untuk jenjang Program Studi Magister Manajemen
adalah 4 semester, sedangkan batas maksimum masa studi adalah 8 semester
atau 4 (empat) tahun dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau
sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol)

Predikat dari kelulusan Program Studi Sarjana adalah
Nilai IPK
IPK ≥ 3,50

Predikat Kelulusan
Pujian

3,01 ≤ IPK < 3,50

Sangat Memuaskan

2,76 ≤ IPK < 3,00

Memuaskan

Predikat dari kelulusan Program Studi Magister
Nilai IPK
IPK ≥ 3,75

Predikat Kelulusan
Pujian

3,51 ≤ IPK < 3,75

Sangat Memuaskan

3,00 ≤ IPK < 3,50

memuaskan

r. WISUDA
Wisuda Sarjana dan Magister STIE YAPAN dilaksanakan setiap tahun.
Mahasiswa yang telah memenuhi syarat yudisium dapat mengikuti wisuda
sarjana dan pasca sarjana dengan persyaratan sebagai berikut :
1) Mengikuti Yudisium STIE YAPAN Surabaya
2) Mengisi formulir pendaftaran wisuda dan membayar biaya wisuda.
3) Menyerahkan tanda bukti telah menyerahkan skripsi yang telah direvisi
dan dijilid satu eksemplar untuk arsip perpustakaan STIE YAPAN.
4) Menyerahkan Surat Keterangan Bebas Pinjam Buku Perpustakaan STIE
YAPAN Surabaya.
5) Mengisi Formulir Pendaftaran sebagai anggota Ikatan Alumni STIE
YAPAN Surabaya

C. KURIKULUM PROGRAM STUDI SARJANA MANAJEMEN
Kurikulum Program Akademik Sarjana di STIE YAPAN Surabaya adalah
kurikulum pendidikan tinggi dengan capaian pembelajaran (learning outcome)
mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi, Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Permendikbud Nomor 3 Tahun
2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kurikulum yang diterapkan
sesui dengan peraturan tersebut adalah kurikulum berbasis outcome yang
menekankan pencapaian capaian pembelajaran yang telah ditentukan, baik
capaian pembelajaran lulusan/program studi maupun capaian pembelajaran
mata kuliah
a.

Profil/Kompetensi Lulusan

Profil Lulusan Program Studi Sarjana Manajemen STIE YAPAN Surabaya yang
diharapkan setelah menyelesaikan semua proses pembelajaran adalah mempunyai
keahlian Manajemen sebagai Praktisi Bisnis dan Kewirausahaan serta Konsultan
Manajemen yang mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen dan
berjiwa entrepreneur
Profil Lulusan

Praktisi Bisnis
dan
Kewirausahaan

Kompetensi yang seharusnya dimiliki
Kompetensi Utama
Kompetensi
Kompetensi Lainnya
Pendukung
Mampu mengidentifikasi,
Mampu menggunakan Mampu menggali
memformulasi dan
teknik, ketrampilan
nilai-nilai budaya
memecahkan masalah,
dan perangkat
local dalam
rekayasa modern &
mengembangkan dan
informasi
menyelesaikan kasuskasus Manajemen
berdasarkan karakter
bangsa Indonesia.
Mampu merancang sistem
Mampu dan
Mampu
untuk memenuhi kebutuhan mempunyai
memanfaatkan
yang diinginkan.
pemahaman mengenai Teknologi Informasi
kewirausahaan dan
dan komunikasi
inovasi.
dalam proses
pengembangan dan
penarapan
Manajemen.
Mampu berkomunikasi
secara luas,serta
pemahaman terhadap
permasalahan sosial, budaya
global, lingkungan bisnis
sebagai profesional.

Mempunyai etika
Manajemen yang baik
dan tidak melakukan
kejahatan maupun
pelanggaran
Manajemen.

Menguasai bahasa
Inggris baik secara
aktif dan/atau pasif.

Mempunyai kemampuan
untuk menerapkan ilmu
pengetahuan dasar

Konsultan
Manajemen

Mempunyai kemampuan
untuk mengidentifikasi,
memformulasi dan
memecahkan masalah

kemampuan merancang
sistem untuk memenuhi
kebutuhan yang diinginkan
serta mempunyai
kemampuan berkomunikasi
secara luas

Mempunyai kepekaan
dan kepedulian
terhadap aspek
Manajemen dalam
pembangunan negara
di masyarakat
berdasarkan nilai-nilai
Pancasila.
Mempunyai kepekaan
dan kepedulian untuk
membantu
menyelesaikan kasuskasus Manajemen
yang terjadi dalam
masyarakat.

Mampu menggali
nilai-nilai budaya
local dalam
mengembangkan dan
menyelesaikan kasuskasus Manajemen
berdasarkan karakter
bangsa Indonesia.
Mampu
memanfaatkan
Teknologi Informasi
dan komunikasi
dalam proses
pengembangan dan
penarapan
Manajemen.

Mempunyai etika
Manajemen yang baik
dan tidak melakukan
kejahatan maupun
pelanggaran
Manajemen.

Menguasai bahasa
Inggris baik secara
aktif dan/atau pasif.

b. Kurikulum
Kelompok
Kurikulum

Nama Mata Kuliah

sks

INTI/UTAMA
(Wajib Institusi)

Pendidikan Agama
Kewarganegaraan
Bahasa Indonesia
Bahasa Inggris Bisnis
Matematika Ekonomi
Statistika
Pengantar Ekonomi Makro
Pengantar Ekonomi Mikro
Pengantar Manajemen
Pengantar Bisnis
Pengantar Akuntansi I
Akuntansi Biaya
Akuntansi Manajemen
Manajemen Pemasaran
Manajemen Sumber Daya Manusia
Manajemen Keuangan I
Kewirausahaan I
Kewirausahaan II
Metodologi Penelitian
Lingkungan Bisnis dan Hukum Komersial

3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
59

Sub jumlah sks Kurikulum INTI/Wajib Institusi

PENDUKUNG/LAINNYA
(Wajib Program Studi)

Kepemimpinan
Studi Kelayakan Bisnis
Pengukuran Kinerja
Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan
Aspek Hukum Dalam Bisnis
Manajemen Karir
Analisis Laporan Keuangan
Manajemen Keuangan dan Investasi Syariah
Sistem Informasi Manajemen
Bisnis Internasional
Perpajakan
Perilaku Keorganisasian
Metode Kuantitatif
Ekonomi Moneter
Ilmu Alamiah Dasar
Riset Pasar
Manajemen Keuangan 2
Ekonomi Manajerial
Manajemen Operasi
Teori Organisasi
Manajemen Stratejik
Pengantar Akuntansi 2

Sub jumlah sks Kurikulum Pendukung/Lainnya

3
3
3
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
63

KONSENTRASI
MANAJEMEN
KEUANGAN

Manajemen Keuangan Internasional
Manajemen Investasi
Seminar Manajemen Keuangan

Sub jumlah sks Konsentrasi Keuangan

3
3
3
9

Pilihan Konsentrasi

6
Lembaga Keuangan dan Pasar Modal
Derivatif Keuangan
Manajemen Resiko
Keuangan Personal

KONSENTRASI
MANAJEMEN PEMASARAN

Pemasaran Stratejik
Perilaku Konsumen
Seminar Manajemen Pemasaran

Sub jumlah sks Konsentrasi Pemasaran

3
3
3
9

Pilihan Konsentrasi

6
Manajemen Produk dan Merk
Komunikasi Pemasaran Terpadu
E-Marketing
Pemasaran Internasional

KONSENTRASI
MANAJEMEN SDM

Perencanaan dan Pengembangan SDM
Manajemen Kompensasi
Seminar MSDM

Sub jumlah sks Konsentrasi SDM

Pilihan Konsentrasi

3
3
3
9
6

Desain Organisasi
Manajemen Lintas Budaya Perspektif Asia
Manajemen Perubahan
MSDM Internasional
Skripsi
Kuliah Kerja Nyata

6
3

SEMESTER

KODE

1

MPK 11410117
MPK 11410217
MKK 11410117
MBB 11410117
MKK 11410217
MKK 11410317
MKK 11410417

Pendidikan Agama (MPK)
Bahasa Indonesia Bisnis (MPK)
Teori Ekonomi (MKK)
Ilmu Alamiah Dasar (MBB)
Matematika Bisnis (MKK)
Pengantar Akuntansi 1 (MKK)
Bahasa Inggris Bisnis (MKK)
Jumlah

3
3
3
3
3
3
2
20 sks

2

MPK 11420317
MPK 11420417
MKK 11420517
MKK 11420617
MKK 11420717
MKK 11420817
MKB 11420117

Pendidikan Pancasila (MPK)
Pendidikan Kewarganegaraan (MPK)
Pengantar Akuntansi 2 (MKK)
Pengantar Bisnis
Pengantar Manajemen (MKK)
Statistika Bisnis (MKK)
Kewirausahaan (MKB)
Jumlah

2
3
3
3
3
3
3
20 sks

MKB 130217
MKB 130317
MKB 130417

Manajemen Keuangan I (MKB)
Praktek Bisnis Dan Ekshibisi (MKB)
Manajemen Operasi Dan Rantai Pasok
(MKB)
Manajemen Sumber Daya Manusia
(MKB)
Manajemen Pemasaran (MKB)
Perilaku Keorganisasian (MKB)
Pengembangan Diri (MBB)
Jumlah

3
3
3

3
3
3
21 sks

Manajemen Keuangan II
Bisnis Internasional
Akuntansi Manajemen
Studi Kelayakan Bisnis
Lingkungan Bisnis dan Hukum Komersil
Sistem Informasi Manajemen
Komunikasi Bisnis dan Negosiasi
Jumlah

3
3
3
3
3
3
3
21 sks

3

MKB 130517
MKB 130617
MKB 130717
MBB 130217

4

MKB 140817
MKB 140917
MKB 141017
MKB 141117
MPB 140117
MKB 141217
MBB 140317

MATA KULIAH

SKS

3

SEMESTER

5

KODE
MPB 150217
MKK 150917
MPB 150317
MKB 151317
MKB 151417
MKB 151517
MKB 151617

6

MATA KULIAH
Analisis Laporan Keuangan (MPB)
Ekonomi dan Bisnis Indonesia (MKK)
Perilaku Konsumen (MPB)
Pengukuran Kinerja (MKB)
Manajemen Bank Syariah (MKB)
Teknik Proyeksi Syariah (MKB)
Manajemen Koperasi dan UMKM
(MKB)
Jumlah

(Konsentrasi Manajemen Keuangan)
MKK 161017
Metodologi PenelitianBisnis (MKK)
MPB-PKW 160717 Lembaga Keuangan dan Pasar
Modal (MPB-PKW)
(Mata Kuliah Wajib Konsentrasi)
MPB-PKW 160417 Manajemen Keuangan Internasional
(MPB-PKW)
MPB-PKW 160517 Analisis Investasi (MPB-PKW)
MPB-PKW 160717 Seminar Manajemen Keuangan
(MPB)
(Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi: Pilih 2 Mata Kuliah/6sks)
MPB-PK 160117
Manajemen Keuangan Usaha Kecil
dan Menengah (MPB-PK)
MPB-PK 160217
Manajemen Resiko dan Keuangan
Derivatif (MPB-PK)
MPB-PK 160317
Keuangan Personal (MPB-PK)
Jumlah

SKS
3
3
3
3
3
3
3
21 sks

3
3

3
3
3

3
3
3
21 sks

(Konsentrasi Manajemen Pemasaran)
MKK 161117
Metodologi Penelitian Bisnis (MKK)
MPB-PKW 160917 Manajemen Ritel (MPB-PKW)
3
(Mata Kuliah Wajib Konsentrasi)
MPB-PKW 161017 Pemasaran Stratejik (MPB)
3
MPB-PKW 160817 Seminar Manajemen Pemasaran
3
(MPB-PKW)
(Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi: Pilih 2 Mata Kuliah/6sks)
MPB-PK 160417
Manajemen Produk dan Merk
3
(MPB-PK)
MPB-PKW 161117 Komunikasi Pemasaran Terpadu
3
(MPB-PKW)
MPB-PK 160517
E-Commerce(MPB-PK)
3
MPB-PK 160617
Pemasaran Internasional ( MPB-PK))
3
Jumlah
21 sks
(Konsentrasi Manajemen SDM)
MKK 161217
Metodologi PenelitianBisnis (MKK)
MPB-PKW 161417 Manajemen Perubahan

3
3

(Mata Kuliah Wajib Konsentrasi)
MPB-PKW 161217 Seminar MSDM (MPB-PKW)
MPB-PKW 161317 Pengembangan Organisasi (MPBPKW)
(Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi)
MPB-PKW 161517 Desain Organisasi (MKK)
MPB-PK 160717
Manajemen Lintas Budaya
Perspektif Asia (MPB-PK)
MPB-PKW 160817 Manajemen Kinerja (MPB-PKW)
MPB-PK 160917
MSDM Internasional (PB-PK)
Jumlah
MKB 171717
MPB 171017
7
MPB 171117
MKK 171017
MBB 11470417

8

MBB 11480517

3

3
3
3
3
21 sks

Manajemen Stratejik (MKB)
Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab
Sosial (MPB)
Aspek Hukum Dalam Bisnis
Manajemen Karir
KKN
Jumlah

3
3
3
15 sks

Skripsi

6 sks

Total Jumlah SKS dalam
Perkuliahan
Keterangan :
1. MPK : Mata kuliah pengembangan kepribadian
2. MKK : Mata kuliah keilmuan dan keterampilan
3. MKB : Mata kuliah keahlian berkarya
4. MPB : Mata kuliah perilaku berkarya
5. MBB : Mata kuliah berkehidupan bermasyarakat

3
3

145 sks

D. Kurikulum Program Studi Sarjana Akuntansi
Dasar Hukum Penyusunan Kurikulum di STIE Yapan Surabaya, merujuk pada :
1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
2. Perpres No. 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
(KKNI) yangmenjadi acuan dalam penyusunan capaian pembelajaran lulusan
dari setiap jenjang pendidikan secara nasional, berdampak pada kurikulum dan
pengelolaannya di setiap program. Kurikulum yang pada awalnya mengacu
pada pencapaian kompetensi menjadi mengacu pada capaian pembelajaran
(learning outcomes).
3. Peraturan Menteri Riset, Tekhnologi dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
a. Profil/Kompetensi Lulusan
Profil Lulusan Program Studi Sarjana Akuntansi STIE Yapan Surabaya yang
diharapkan setelah menyelesaikan semua proses pembelajaran adalah
mempunyai keahlian Akuntansi sebagai Akuntan Intern Perusahaan, Auditor
Junior, Staf Bagian Pajak, Staf Akuntan Bank Konvensional/Syariah mampu
mengimplementasikan dasar-dasar Akuntansi dan berjiwa entrepreneur.
Profil Lulusan
Akuntan Intern Perusahaan

Kompetensi Lulusan
▪
▪
▪

Auditor Junior

▪
▪

Staf Bagian Pajak

▪
▪
▪
▪

Staf Akuntan Bank
Konvensional/Syariah

▪
▪

Memiliki ketrampilan yang memadai dalam bidang
sistem informasi akuntansi khususnya dalam
mengoperasikan software akuntansi
Memiliki ketrampilan yang memadai dalam bidang
akuntansi keuangan
Memiliki ketrampilan yang memadai dalam bidang
akuntansi manajemen
Memiliki ketrampilan yang memadai dalam bidang audit
Memiliki pemahaman yang memadai mengenai standar
audit, laporan keuanganaudit dan opini auditor
Memiliki pemahaman yang memadai dalam aspek pajak
formal dan material
Memiliki ketrampilan yang memadai dalam melakukan
perhitunganpajak pada level badan
Memiliki ketrampilan yang memadai dalam bidang
akuntansi perpajakan
Memiliki ketrampilan yang memadai system administrasi
pajak
Memiliki ketrampilan yang memadai di bidang
akuntansi perbankan konvensional
Memiliki ketrampilan yang memadai di bidang
akuntansi perbankan syariah

b. Kurikulum
Semester I
Mata Kuliah

No

Kode

1

MPK 11420117
MPK 11420217

Pendidikan Agama
Bahasa Indonesia Bisnis

3

2
3
4
5
6
7

MKK 11420117
MBB 11420117
MKK 11420217
MKK 11420317
MKK 11420417

Teori Ekonomi
Ilmu Alamiah Dasar
Matematika Bisnis
Pengantar Akuntansi I
Bahasa Inggris Bisnis
JUMLAH

3
3
3
3
2
20

8
9
10
11

MPK 11420317
MPK 11420417
MKK 11420517
MKK 11420617

2
3
3
3

12

MKK 11420717
MKK 11420817
MKB 11420117

Semester II
Pendidikan Pancasila
Pendidikan Kewarganegaraan
Pengantar Akuntansi II
Pengantar Bisnis
Pengantar Manajemen

13
14

Statistika Bisnis
Kewirausahaan
JUMLAH

15
16
17
18
19
20
21

MPK 11420317
MPK 11420417
MKK 11420517
MKK 11420617
MKK 11420717
MKK 11420817
MKB 11420117

Semester III
Etika Bisnis dan Profesi
Praktek Bisnis dan Ekshibisi
Akuntansi Biaya
Manajemen Operasidan Rantai Pasok
Perpajakan I
Akuntansi Keuangan Menengah I
Manajemen Pemasaran
JUMLAH

22
23
24
25
26
27
28

MKB 240517
MPB 240317
MKB 240617
MKK 241117
MKK 241217
MKB 240717
MPB 240417

Semester IV
Perpajakan II
Sistem Informasi Manajemen
Akuntansi Manajemen
Akuntansi Keuangan Menengah II
Manajemen Keuangan I
Bank dan Lembaga Keuangan
Pengauditan I
JUMLAH

sks
3

3
3
3
20

3
3
3
3
3
3
3
21

3
3
3
3
3
3
3
21

Semester V
29
30

MKK 251317
MKK 251417

Akuntansi Keuangan Lanjutan I
Analisa Laporan Keuangan

3

31
32
33
34
35

MKK 251517
MKK 251617
MKK 251717
MKK 251817
MKK 251817

Akuntansi Perbankan
Praktik Akuntansi
Pengauditan II
Penganggaran
Manajemen Keuangan II
JUMLAH

3
3
3
3
3
21

3

Semester VI
Konsentrasi Keuangan
36
37
38
39

MKK-PK 262017
MKK-PK 262117
MKK-PK 262217
MKK-PK 262317

Metodologi Penelitian
Akuntansi Keuangan Lanjutan II
Standar Akuntansi Keuangan
Seminar Akuntansi

3
3
3
3

40
41
42
43

MKK-PK 262417
MKK-PK 262517
MKK-PK 262617
MKK-PK 262717

Sistem Informasi Akuntansi
Komputer Akuntansi**
Akuntansi Sektor Publik**
Akuntansi Keuangan Topik Khusus**

3

JUMLAH
Konsentrasi Perpajakan
44
45
46
47
48
49
50
51

MKK-PK 262017
MKK-PK 262817
MKK-PK 262917
MKK-PK 263017
MKK-PK 263117
MKK-PK 263217
MKK-PK 263317
MKK-PK 263417

Metodologi Penelitian
PPh Perseorangan
PPh Badan
Seminar Perpajakan
Pajak Pertambahan Nilai
Perpajakan II**
Pajak Internasional**
Sistem Pelaporan Perpajakan**
JUMLAH

3
3
3
24
3
3
3
3
3
3
3
3
24

** Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi, pilih 2 mata kuliah/ 6 sks
Semester VII
51 MKK 273617
52 MPB 270517
53 MKK 273717
54 MPB 270617
55 MBB 11470417

Audit Manajemen
Teori Akuntansi
Laboratorium Audit
Manajemen Stratejik
KKN

3
3
3
3
3

JUMLAH

15

Skripsi

6

JUMLAH

6

Semester VIII
56

MBB 11480517

E. Kurikulum Program Studi Magister Manajemen

Semester I
Mata Kuliah

No

Kode

1

MKK 310117

Ekonomi Manajerial

3

2

MPB 310217

Manajemen Operasi Produksi

3

3
4
5

MPB 310317
MPK 310417
MPK 310517

Manajemen Peamasaran
Manajemen Sumber Daya Manusia
Prilaku Organisasi
JUMLAH

3
3
3
15

Semester II
Manajemen Keuangan
Manajemen Strategi
Bisnis Internasional
Metodologi Penelitian

3
3
3
3

1
2
3
4
5

MKK 320617
MKB 320717
MBB 320817
MKK 320917
MKK 321017

1
2
3
4
5

MKB 331117
MKB 331217
MKB 331317
MKB 331417
MKB 331517

1
2
3
4
5

MKB 331617
MKB 331717
MKB 331817
MKB 331917
MKB 332017

1
2
3
4
5

MKB 332117
MKB 332217
MKB 332317
MKB 334417
MKB 332517

1

MKKP 401

Akuntansi Manajemen
JUMLAH
Semester III
Konsentrasi Keuangan
Analisis Invertasi & Manajemen Resiko*
Institusi Depositori & Pasar Modal*
Keuangan Intenasional*
Analisis Laporan Keuangan#
Investasi dan Keuangan derivative#
JUMLAH
Konsentrasi Pemasaran
Pemasaran Strategik*
Riset Pemasaran**
Prilaku Konsumen**
Pemasaran Jasa#
Pemasaran Global#
JUMLAH
Konsentrasi Sumber Daya Manusia
Ketenagakerjakan & Evaluasi Kinerja***
Kepemimpinan & Budaya Organisasi ***
Strategi SDM ***
Talent Manajemen #
Manajemen Pengembangan Organisasi#
JUMLAH
Semester IV
Tesis
JUMLAH

SKS

3
15

3
3
3
3
3
12
3
3
3
3
3
12
3
3
3
3
3
12
6
6

BAB III
LAYANAN KEMAHASISWAAN DAN FASILITAS

A. Layanan Kemahasiswaan
Untuk mendukung pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa, Sekolah Tinggi
Ilmu Ekonomi YAPAN telah menyediakan berbagai bentuk layanan sebagai
berikut:
1. Penalaran, minat dan bakat
Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN dapat beraktivitas dalam
bidang penalaran, minat dan bakat yang ada di level Program Studi dan STIE
Pada level Sekolah Tinggi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN
memberikan kebebasan kepada semua mahasiswa untuk aktif dalam kegiatan
di bidang penalaran dan minat bakat. Guna memenuhi tujuan tersebut, di
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN terdapat Keluarga Besar Mahasiswa
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN yang terdiri dari berbagai organisasi
kemahasiswaan, yaitu: Badan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa
Prodi (Akuntansi,dan Manajemen), Himpunan Mahasiswa Pascasarjana,
2. Bimbingan karir dan kewirausahaan
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN telah memiliki lembaga khusus yang
melayani bimbingan karir dan kewirausahaan yang dapat digunakan oleh
seluruh mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN, termasuk
mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN. Lembaga tersebut adalah
Unit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (UPKK) UB. Misi UPKK yaitu
(1) Mempersiapkan mahasiswa dan alumni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
YAPAN untuk memiliki kemampuan dengan standar kompetensi yang
dibutuhkan dunia usaha dan industri; (2) Menciptakan jaringan kerja sama
yang seluas-seluasnya dengan institusi pemerintah, dunia usaha dan dunia
industri; (3) Memberikan informasi lowongan kerja dan magang, melakukan
pelatihan mengenai dunia kerja dan kewirausahaan, serta menyelenggarakan
proses perekrutan tenaga kerja; dan (4) Melakukan tracer study secara sensus
terhadap alumni UB.
Selain UPKK, di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN terdapat Badan
Inkubator Wirausaha (BIW) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN yang
tujuan utamanya adalah untuk menciptakan dan meningkatkan jumlah
wirausaha baru berbasis teknologi dan jasa professional yang berasal dari
civitas akademika ataupun masyarakat umum. Sementara itu, di Sekolah
Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN sendiri memiliki Laboratorium Kewirausahaan
yang tujuan utamanya sebagai wadah inkubasi usaha mahasiswa Sekolah
Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN.

3. Kesejahteraan
Untuk memastikan kesejahteraan mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
YAPAN, mahasiswa dapat memperoleh bimbingan dan konseling selama
menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN. Sekolah Tinggi
Ilmu Ekonomi YAPAN telah memiliki lembaga khusus yang memberikan
pelayanan konseling kepada seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
YAPAN, yaitu unit Pusat Pengembangan Pendidikan Akademik dan
Profesional yang memberikan layanan bimbingan konseling secara daring.
Sementara itu, mahasiswa juga mendapatkan kesempatan untuk melakukan
pembimbingan mulai dari ketika pertama kali mahasiswa masuk kuliah
dampai dengan mahasiswa lulus kuliah. Terdapat beberapa proses
pembimbingan yang dilakukan oleh dosen, antara lain, yaitu sebagai dosen PA
yaitu selama mahasiswa menempuh studi; dosen Pembimbing Kuliah Kerja
Nyata yaitu dosen pendamping ketika mahasiswa menempuh Kuliah Kerja
Nyata, dan dosen Pembimbing Tugas Akhir yaitu dosen pendamping ketika
mahasiswa menempuh penyusunan Tugas Akhir.
4. Layanan Beasiswa
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN menyediakan berbagai jenis beasiswa
bagi mahasiswa berprestasi maupun mahasiswa kurang mampu yang
bersumber dari instansi pemerintah maupun institusi non-pemerintah.
Pengelolaan, pendaftaran, dan seleksi beasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
YAPAN diselenggarakan secara daring maupun manual oleh Bagian
Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN. Mahasiswa dapat
mengajukan beasiswa apabila telah memenuhi persayaratan yang ditetapkan
oleh pemberi beasiswa.
5. Layanan Kesehatan
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN menyediakan layanan kesehatan bagi
seluruh civitas akademika melalui Rumah Sakit Islam A.Yani Surabaya.
Rumah Sakit Islam A.Yani Surabaya sebagai rumah sakit milik YARSIS
menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan sebagai pusat pelayanan
kesehatan yang praktisional. Fasilitas dan layanan Kesehatan yang dimiliki
meliputi ruang rawat inap, medical check up, instalasi gawat darurat, Intensif
Care Unit, kamar operasi, kamar bersalin, layanan gawat darurat, layanan
rawat jalan, dan layanan penunjang medis (laboratorium sentral dan radiologi).

B. Fasilitas
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN menyediakan beberapa fasilitas untuk
mendukung dan menjamin bahwa proses pembelajaran dan pengembangan minat
bakat mahasiswa di UB dapat berjalan dengan maksimal. Fasilitas yang
menunjang kelancaran kegiatan pembelajaran adalah perpustakaan, perpustakaan
yang dimiliki oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN menyediakan
Electronic Books (E-Books), Jurnal Internasional, serta berbagai buku penunjang
pembelajaran lainnya yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi
Ilmu Ekonomi YAPAN. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN juga memiliki
beberapa fasilitas olahraga diantaranya adalah GOR yang dapat digunakan sebagai
Lapangan Basket, Lapangan Bulutangkis, dan Lapangan Bola Voli; Sport Center
yang dapat digunakan untuk fitness, aerobic, serta terdapat pula Lapangan Futsal,
Lapangan Bulutangkis; Lapangan kantor pusat juga dapat digunakan untuk
melakukan beberapa kegiatan olahraga seperti karate/ pencak silat, baseball, dan
kegiatan-kegian di luar ruangan lainnya. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN
juga memiliki fasilitas umum yang juga dapat diakses oleh stakeholder UB antara
lain Kantin serta Masjid Qolbun Salim. Fasilitas -fasilitas tersebut merupakan
resource sharing, sehingga seluruh Program Studi yang berada di Sekolah Tinggi
Ilmu Ekonomi YAPAN dapat menafaatkan fasilitas yang tersedia. Sekolah Tinggi
Ilmu Ekonomi YAPAN juga menyediakan fasilitas wi-fi untuk akses internet 24
jam bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN.

BAB IV
ETIKA DAN TATA TERTIB MAHASISWA

A. Etika Akademik
Masyarakat akademik dicirikan salah satunya oleh keterikatannya terhada
Etika Akademik yang berlaku secara universal, yaitu:
a.
b.
c.
d.
e.

Kejujuran;
Keterbukaan;
Obyektivitas;
Kemauan untuk belajar dan berkembang;
Saling menghormati;
f. Tidak berlaku diskriminatif.
Masyarakat kampus merupakan salah satu bagian penting dari masyarakat
akademis. Oleh sebab itu seluruh komponen civitas akademika semestinya
memahami dengan benar dan merasa terikat dengan Etika Akademik tersebut.
Keterikatan terhadap Etika Akademik harus tercermin pada setiap aspek
kegiatan akademik, seperti perkuliahan, penelitian, penulisan dan publikasi,
penggunaan gelar akademis dan sebagainya. Dengan demikian dipandang
perlu untuk menjelaskan bagaimana Etika Akademik tersebut diterapkan
secara spesifik dalam berbagai kegiatan akademik maupun kegiatan kampus
lainnya.
B. Standar Perilaku
Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan
terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi:
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan keyakinan
yang dianut
2. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, dan seni
3. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional
4. Menjaga kewibawaan dan nama baik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
YAPAN
5. Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi YAPAN serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan
kampus
6. Menjaga integritas pribadi sebagai warga Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
YAPAN
7. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi YAPAN

8. Berpenampilan sopan dan rapi (tidak memakai sandal, kaos oblong, dan
pakaian ketat dan/atau terbuka)
9. Berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan
menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama
10. Tidak merokok di sembarang ruangan kecuali pada tempat yang telah
disediakan
11. Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status
social
12. Taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah
masyarakat
13. Menghargai pendapat orang lain
14. Bertanggungjawab dalam perbuatannya
15. Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan
dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di tengah
masyarakat.
Standar perilaku dalam ruang kuliah dan/atau laboratorium adalah:
1. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan
atau laboratorium;
2. Berpakaian rapi, bersih, sopan, dan tidak menyimpang dari azas-azas
kepatutan;
3. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang
dapat mengganggu perkuliahan, misalnya menggunakan handphone atau
alat elekronik lainnya pada saat perkuliahan berlangsung, posisi duduk
yang mengganggu mahasiswa lain, dan kegiatan lain yang mengganggu
ketenangan mahasiswa lain
4. Tidak merokok di ruangan kuliah, laboratorium atau ruang lain yang tidak
pantas atau dilarang untuk melakukan tindakan tersebut
5. Santun dalam mengeluarkan pendapat atau membantah pendapat
6. Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan
orang lain
7. Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang
diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan
8. Menjaga inventaris ruang kuliah atau laboratorium
9. Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di
laboratorium tanpa bimbingan dosen atau petugas laboratorium
10. Tidak mengotori ruangan dan inventaris Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
YAPAN seperti membuang sampah sembarangan, mencoret meja, kursi
dan dinding ruangan.

Etika mahasiswa dalam pengerjaan tugas, laporan Pengabdian
Masyarakat/Magang, dan penelitian skripsi adalah sebagai berikut:
1. Menyerahkan tugas/laporan akademik tepat waktu
2. Jujur, dalam arti tidak melakukan plagiat atau mempergunakan
tugas/laporan akademik mahasiswa lain
3. Tidak berupaya mempengaruhi dosen agar yang bersangkutan tidak
menyerahkan tugas/laporan akademik dengan janji imbalan baik dalam
bentuk dan nama apapun
4. Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan skripsi misalnya mematuhi
ketentuan dan tata cara penulisan, mengikuti bimbingan, tidak menjiplak
karya orang lain
5. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya
kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi
proses bimbingan tugas/laporan akademik, skripsi.
Etika dalam mengikuti ujian adalah sebagai berikut:
1. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
YAPAN
2. Jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak
dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal
demikian;
3. Tidak menggangu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian
4. Tidak mencoret inventaris Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN seperti
meja, kursi, dinding dengan itikad yang tidak baik untuk keperluan
memudahkan menjawab soal ujian;
5. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainya
kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi
proses dan hasil ujian
6. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh
orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian.
Dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen, berlaku etika sebagai
berikut:
1. Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak
didasari atas perasaan suka atau tidak suka
2. Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di
dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi YAPAN
3. Menjaga nama baik dosen dan keluarganya
4. Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar
mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali
terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan

ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi YAPAN
5. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak
sepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi
yang rasional
6. Jujur terhadap dosen dalam segala aspek
7. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya
kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi
penilaian dosen
8. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh
orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen
9. Tidak mengeluarkan ancaman kepada dosen baik secara langsung dan
tidak langsung, maupun dengan menggunakan orang lain
10. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran,
termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen diruang
perkuliahan
11. Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap
dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup
12. Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya
disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen
13. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk
tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang
hidup di tengah masyarakat
14. Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi
dengan dosen.
Etika dalam hubungan antara sesama mahasiswa:
1. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras,
status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka
2. Menunjukan sikap ramah dan sopan kepada semua mahasiswa dalam
interaksi di dalam dan di luar lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
YAPAN
3. Melakukan kerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu
pengetahuan;
4. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang
baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya
yang hidup di dalam masyarakat
5. Berperilaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa
6. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
7. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama
mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Sekolah
Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN
8. Saling menasehati untuk tujuan kebaikan
9. Suka membantu mahasiswa lain yang kurang dalam memahami materi
kuliah dan kurang mampu secara ekonomi

10. Menjaga nama baik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN secara
bersama sama dan tidak melakukan tindakan tercela yang merusak citra
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN
11. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa
lain;
12. Tidak menggangu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti
proses pembelajaran
13. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan
tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma
lainnya dalam masyarakat.
Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan tenaga kependidikan:
1. Menghormati semua tenaga kependidikan tanpa membedakan suku,
agama, ras, status sosial dan perasaan suka atau tidak suka
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga kependidikan
dalam interaksi di dalam dan di luar lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi YAPAN
3. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya
kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau
untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan
peraturan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN
4. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun melalui orang
lain kepada tenaga kependidikan.
5. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan untuk
melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum
dan norma lainnya dalam masyarakat.
Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan masyarakat:
1. Melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi YAPAN di tengah masyarakat
2. Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki
3. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di
tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan,
maupun norma kepatutan
4. Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada
perbuatan tidak terpuji
5. Memberikan contoh perilaku yang baik kepada masyarakat.

Etika dalam Kegiatan Keagamaan:
1. Menghormati agama orang lain
2. Menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat menghina agama dan
keyakinan orang lain
3. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis,
merusak dan mengganggu ketertiban
4. Berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai-nilai
ajaran agama yang dianut
5. Menjaga nama baik dan citra Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN serta
menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan
citra Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN dalam kegiatan-kegiatan
keagamaan
6. Melakukan tindakan yang tidak bertentangan dengan hukum dan normanorma lain dalam masyarakat, terutama yang terkait dengan masalah
keagamaan
7. Tidak memaksakan agama dan keyakinan yang dianut kepada orang lain
8. Tidak mengganggu atau menghalang-halangi kesempatan beribadah orang
lain.
9. Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan agama dan
keyakinan yang dianut
10. Mematuhi aturan-aturan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN dalam
kegiatan keagamaan.
Etika dalam kegiatan minat dan penalaran:
1.
2.
3.
4.

Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni
Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran
Menjunjung tinggi kebudayaan nasional
Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap
kegiatan;
5. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji
6. Menjaga nama baik dan citra Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN serta
menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan
citra baik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN
7. Mengindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak
dan mengganggu ketertiban
8. Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain
9. Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran
10. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan normanorma lain yang hidup di tengah masyarakat.

Etika dalam kegiatan pengembangan keorganisasian:
1.
2.
3.
4.

Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni
Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran
Menjunjung tinggi kebudayaan nasional
Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap
kegiatan;
5. Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak
6. Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan
bijaksana;
7. Bertanggungjawab terhadap semua peraturan dan Tindakan
8. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan
kontribusi dengan cara-cara yang baik
9. Menjaga nama baik dan citra Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN serta
menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan
citra baik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN
10. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis,
merusak dan mengganggu ketertiban
11. Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi YAPAN dan norma-norma lainnya hidup di tengah masyarakat
Etika dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran:
1. Tertib, dalam arti tidak dilakukan dengan tindakan-tindakan anarkis
2. Menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang
merendahkan martabat seseorang
3. Tidak merusak barang-barang kepentingan pembelajaran atau kepentingan
umum lainnya yang terdapat di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
YAPAN maupun di luar lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
YAPAN
4. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama untuk
penyampaian pendapat di luar lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
YAPAN
5. Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri
seorang individu yang berpendidikan
6. Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran
7. Menjaga nama baik dan citra Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN
8. Menghindari kepentingan lain di luar kepentingan kebenaran
9. Tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama
melakukan penyampaian pendapat
10. Tidak menimbulkan gangguan secara signifikan terhadap proses
pembelajaran
11. Berani bertanggungjawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang
disampaikan.

Etika dalam kegiatan seni:
1.
2.
3.
4.
5.

Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni
Menjunjung tinggi kebudayaan nasional
Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni
Tidak melakukan plagiat hasil karya seni orang lain
Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis,
merusak dan mengganggu ketertiban
6. Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik
dengan cara-cara yang terpuji dan tidak bertentangan dengan norma
agama
7. Menjaga nama baik dan citra Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN serta
menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan
citra baik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN
8. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan normanorma lain yang hidup di tengah masyarakat
9. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya
10. Bertanggungjawab terhadap karya seni yang dihasilkan
11. Menghormati hasil karya orang lain
12. Tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat
diri dan orang lain.

Etika dalam bidang keolahragaan:
1. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas dalam setiap kegiatan
keolahragaan;
2. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap
kegiatan keolahragaan
3. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis,
merusak, dan mengganggu ketertiban
4. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji
5. Menjaga nama baik, citra Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN, dan
menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan
citra Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN;
6. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam
kegiatan keolahragaan seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan
tindakan melawan hukum lainnya
7. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya
kepada pihak-pihak penegak peraturan dalam setiap kegiatan
keolahragaan
8. Menghindarkan diri dari perbuatan yang merugikan atau mencelakai orang
lain baik secara sengaja maupun tidak sengaja
9. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan

PENEGAKAN ETIKA
1. Pedoman etika harus disosialisasikan kepada segenap mahasiswa baru pada
setiap tahun ajaran.
2. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan Program Pembinaan Mahasiswa
Baru, Program Pengenalan Kehidupan Kampus, melalui Website Sekolah
Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN, dan melalui media lainnya yang dianggap
efektif.
3. Kewajiban sosialisasi etika ada pada pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
YAPAN.
4. Setiap anggota sivitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan
setiap pelanggaran etika.
5. Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN berkewajiban melindungi
identitas pelapor pada poin (4).
6. Setiap anggota sivitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya
pelanggaran etika oleh siapapun di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
YAPAN.
TATA TERTIB MAHASISWA
HAK DAN KEWAJIBAN
Hak Mahasiswa
1. Memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan program studi yang
dituntutnya.
2. Mengikuti setiap kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan dan telah
disetujui oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN.
3. Memperoleh dan menggunakan setiap fasilitas yang tersedia menurut caracara dan ketentuan yang berlaku.
4. Menyampaikan saran dan pendapat secara konstruktif sesuai dengan peraturan
yang berlaku berrdasarkan norma-norma kesusilaan, kesopanan, kepribadian,
dan falsafah bangsa Indonesia.
Kewajiban Mahasiswa
1. Bersama-sama dengan sivitas akademika lainnya mengembangkan tata
kehidupan sebagai masyarakat ilmiah yang berbudaya, bermoral Pancasila dan
berkepribadian Indonesia.
2. Membantu dan berpartisipasi aktif dalam setiap penyelenggaraan programprogram kurikuler, ko-kurikuler dan ekstra kurikuler.
3. Menjaga integritas sebagai calon sarjana, taat, dan loyal terhadap setiap
peraturan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN.

4. Bersikap ksatria, sopan dan penuh rasa tanggung jawab terhadap sesama
sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN dan masyarakat
luas.
TATAKRAMA PERGAULAN DAN TANGGUNG JAWAB
1. Tata krama pergaulan di dalam lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
YAPAN didasarkan atas azas-azas kekeluargaan serta menjunjung tinggi
keselarasan dan keseimbangan sesuai dengan pandangan hidup Pancasila.
2. Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN mempunyai tanggung
jawab untuk menjaga nama baik almamater serta turut menjaga suasana yang
kondusif demi terselenggaranya proses belajar mengajar secara luas
merupakan tanggung jawab bersama.
TATA TERTIB
Di Ruang Administrasi/Kantor
Bagi mahasiswa yang mengurus administrasi diharuskan:
1. Berpakaian sopan dan rapi (tidak memakai kaos oblong dan/atau sandal).
2. Membawa KTM yang berlaku.
3. Tidak merokok, makan dan minum di dalam ruang administrasi/kantor.
4. Berlaku sopan terhadap petugas administrasi.
5. Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas tidak akan dilayani urusan
administrasinya.
Perkuliahan
Mahasiswa diperbolehkan mengikuti kuliah jika:
1. Berpakaian sopan dan rapi (tidak memakai kaos oblong dan/atau sandal).
2. Tidak merokok, makan dan minum.
3. Tidak melakukan pembicaraan yang mengganggu perkuliahan (termasuk
menggunakan Handphone, Pager, dan sejenisnya).
4. Tidak membuat kegaduhan.
5. Tidak mengotori ruang kuliah (corat-coret, membuang sampah, dsb).
6. Namanya tercantum dalam presensi yang sudah resmi.
7. Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas tidak diperkenankan
mengikuti kuliah.

Mengikuti Ujian
Selama mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) maupun Ujian Akhir Studi
(UAS), mahasiswa:
1. Wajib memiliki tingkat kehadiran minimum 80% sebagai syarat mengikuti
UAS.
2. Diharuskan hadir 10 (sepuluh) menit sebelum, dan paling lambat 30 menit
setelah ujian mulai dilaksanakan.
3. Dilarang saling meminjam perlengkapan ujian seperti tip ex (correction pen),
kalkulator, penggaris, dan sejenisnya).
4. Dilarang membawa tas, buku dan catatan lainnya ke ruang ujian, kecuali ujian
yang bersifat OPEN BOOK.
5. Soal dalam Ujian tulis yang tidak mencantumkan sifat ujian (open book atau
close book), maka sifat ujian yang bersangkutan dianggap close book.
6. Diharuskan membawa KRS dan KTM yang masih berlaku.
7. Dilarang menggunakan handphone/smartphone dan alat elektronik lainnya
selama ujian.
8. Dilarang keluar ruang ujian selama ujian berlangsung, kecuali ada izin dari
pengawas.
9. Dilarang bertanya pada sesama peserta ujian apabila menghadapi soal ujian
yang kurang jelas/salah.
10. Dilarang melakukan kecurangan selama ujian (cheating).
11. Diharuskan mematuhi seluruh tata tertib perkuliahan sebagaimana aturan di
atas dan tata tertib lain yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
YAPAN.
Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas, dikenakan sanksi
berupa:
1. Tidak diperkenankan mengikuti ujian, untuk pelanggaran point 1 dan 2.
2. Dikeluarkan dari ruang ujian, untuk pelanggaran point 3 dan 4.
3. Menunjukkan surat ijin mengikuti ujian dari panitia ujian, untuk pelanggaran
point 6.
4. Dilarang meneruskan ujian, untuk pelanggaran point 7 dan 8.
5. Digugurkan semua mata kuliah yang ditempuh pada semester yang
bersangkutan, untuk pelanggaran point 11.
6. Sanksi lain dapat dikenakan pada pelanggaran akademik sebagaimana diatur
dalam sub Sanksi Etika Akademik.

Ujian Akhir Studi dan Yudisium
Selama mengikuti Ujian Akhir Studi dan Yudisium, mahasiswa:
1. Wajib mengenakan pakaian resmi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN.
2. Diharuskan mematuhi seluruh tata tertib perkuliahan sebagaimana aturan di
atas.
3. Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas tidak diperkenankan
mengikuti Ujian Akhir Studi dan Yudisium.
PELANGGARAN
Pelanggaran Terhadap Tata Tertib Dapat Berupa:
1. Bersikap dan bertindak yang dapat merongrong dan menjatuhkan nama baik
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN.
2. Bersikap dan bertindak menjatuhkan kewibawaan pejabat Sekolah Tinggi
Ilmu Ekonomi YAPAN dalam menjalankan tugas dan jabatannya.
3. Bertindak menyalahgunakan dan melampaui wewenang yang ada padanya.
4. Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap bawahannya
maupun sesama pejabat.
5. Membocorkan rahasia jabatan dan atau rahasia negara.
6. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan
pribadi atau golongan.
7. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non
akademik yang telah ditetapkan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN.
8. Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang
sah dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN.
9. Melakukan perusakan, berbuat curang, dan kekerasan.
10. Memalsukan tanda tangan dan/atau surat/dokumen yang sah.
11. Melakukan perusakan/gangguan sistem TI yang dikembangkan di Sekolah
Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN.
12. Melakukan tindak kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun
gambar.
13. Menyalahgunakan nama, lambang, tanda Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
YAPAN.
14. Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN tanpa izin.
15. Memeras, berjudi, perkelahian, membawa dan menyalahgunakan obat-obat
terlarang di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN.
16. Menyebarkan tulisan-tulisan dan paham-paham yang terlarang oleh
pemerintah.
17. Mengadu domba dan menghasut antar sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi YAPAN.

18. Dan lain-lain yang dilarang oleh peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku.
KATEGORI PELANGGARAN
Tindakan yang melanggar Etika merupakan tindakan tidak etis dan/atau
pelanggaran akademik. Pelanggaran akademik dibedakan dalam tiga kategori
yakni:
1. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang mengakibatkan dijatuhkannya
sanksi ringan berupa teguran lisan dan atau tertulis.
2. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan
dijatuhkannya sanksi sedang berupa sanksi akademik dan/atau non akademik.
Pelanggaran sedang juga merupakan akumulasi dari tiga kali pelanggaran
ringan yang tidak diindahkan.
3. Pelanggaran berat adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan
dijatuhkannya sanksi berat berupa sanksi akademik dan/atau non akademik.
Pelanggaran berat juga merupakan akumulasi tiga kali pelanggaran sedang
yang tidak diindahkan. Sanksi terhadap pelanggaran ini dapat mengakibatkan
dijatuhkannya sanksi berat yaitu berupa:
a) sanksi akademik dan/atau non akademik.
b) pemecatan sebagai mahasiswa.
c) pelaporan kepada pihak kepolisian.
d) kewajiban membayar ganti rugi.
SANKSI
Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN yang melakukan pelanggaran
dapat dikenakan sanksi.
Pelanggaran dan Sanksi Akademik
Pelanggaran dan sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan
pelanggaran akademik. Bentuk pelanggaran akademik berupa:
1. Mahasiswa yang membatalkan sesuatu mata kuliah di luar waktu yang telah
ditentukan diberi nilai E untuk mata kuliah tersebut.
2. Mahasiswa yang curang dalam ujian, dikenakan sanksi berupa Nilai E pada
Mata Kuliah tersebut/ mata kuliah yang tercantum dalam berita acara ujian,
dan pembatalan seluruh rencana studi semester yang bersangkutan.
3. Mahasiswa yang mengerjakan ujian mahasiswa lain akan dikenai sanksi
pembatalan ujian semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan.

4. Mahasiswa yang melakukan perubahan KRS secara tidak sah akan dikenai
sanksi pembatalan KRS untuk semua mata kuliah dalam semester yang
bersangkutan.
5. Mahasiswa yang melakukan tindakan kekerasan dan perkelahian, dikenakan
sanksi berupa pembatalan seluruh mata kuliah yang diambil pada semester
tersebut, dan sanksi lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
6. Mahasiswa yang melakukan perubahan nilai secara tidak sah akan dikenai
sanksi skorsing minimal 2 (dua) semester dan tidak diperhitungkan sebagai
terminal.
7. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut apabila disertai
ancaman kekerasan atau pemberian sesuatu, atau janji atau tipu muslihat akan
dikenai sanksi dikeluarkan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN.
8. Mahasiswa yang diketahui melakukan kecurangan/plagiarisme dalam
pembuatan Tugas Akhir, maka Tugas Akhir dan nilai ujian Tugas Akhirnya
dibatalkan.
9. Mahasiswa yang terbukti melakukan tindak pidana (pemalsuan, kecurangan,
penipuan, dan lain-lain) dikenakan sanksi akademik berupa:
a. Skorsing minimal 2 (dua) semester.
b. Diberhentikan sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN.
Sanksi Etika
1. Setiap pelanggaran terhadap Etika akan mendapat sanksi dari pimpinan
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN, melalui Tim Pertimbangan Etika dan
Disiplin Mahasiswa (TPEDM).
2. TPEDM dapat mempertimbangkan pemberian sanksi yang lebih berat
terhadap pelanggaran Etika setelah memperoleh masukan dari para pihak yang
mengetahui terjadinya pelanggaran Etika.
3. Sanksi bagi pelanggar Etika dapat berupa: teguran, peringatan keras, skorsing
dalam jangka waktu tertentu; dan dikeluarkan dari Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi YAPAN.
4. Setiap pelanggar Etika diberi hak untuk pembelaan diri, paling lambat satu
minggu setelah pemberitahuan pelanggaran disampaikan kepada yang
bersangkutan.
5. Pelanggar Etika mendapat pemberitahuan tertulis dari TPEDM.
6. Mahasiswa yang melakukan tindak pidana dan dijatuhi vonis pengadilan yang
sudah berkekuatan hukum tetap, minimal 2 (dua) tahun penjara dikeluarkan
dari status mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN berdasarkan
Keputusan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN.

Sanksi Tata Tertib
Bentuk sanksi dapat berupa:
1. Teguran dan atau peringatan.
2. Penggantian kerugian akibat kerusakan yang ditimbulkan dan atau
pembayaran denda.
3. Skorsing.
4. Larangan mengikuti kegiatan akademik seluruh ataupun sebagian kegiatan
dalam waktu tertentu atau selamanya.
5. Pencabutan hak sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN.
KETENTUAN LAIN-LAIN
1. Etika ini diberlakukan untuk tidak mengurangi hak-hak normatif mahasiswa,
tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih
baik. Penyusunan Etika pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian
tindakan transformasi yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN.
2. Sangat diharapkan Etika dapat menunjang terbentuk iklim akademik yang
kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN.
3. Dengan mempertimbangkan perkembangan waktu dalam perilaku mahasiswa
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN, maka Etika dapat disesuaikan. Untuk
itu kepada seluruh mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan demi
terbentuknya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN yang
beretika dan berakhlak terpuji

BAB IV
PERPUSTAKAAN

A. Umum
Perpustakaan STIE Yapan Surabaya yang menggunakan sistem pelayanan
terbuka, dalam usaha mencapai pelayanan secara efisien menyediakan alat
bantu penelusuran berupa katalog online. Dalam memanfaatkan koleksi
perpustakaan yang tersedia, maka ruangan perpustakaan diprioritaskan untuk
ruang pelayanan informasi kebutuhan sivitas akademika dan ruang baca.
Untuk mendukung, memperlancar dan meningkatkan kualitas pelaksanaan
program kegiatan perguruan tinggi, maka koleksi Perpustakaan STIE Yapan
Surabaya ditekankan pada buku-buku, literatur-literatur wajib dan anjuran
yang dapat meningkatkan kualitas aktivitas proses belajar dan mengajar
dalam bidang ekonomi khususnya di bidang bisnis dan perbankan
B. Keanggotaan
Anggota Tetap
Adalah keanggotaan perpustakaan yang bersifat tetap dan berhak
mendapatkan semua layanan perpustakaan. Anggota tetap terdiri dari:
Mahasiswa STIE Yapan Surabaya yang berstatus aktif; Dosen dan
Karyawan STIE Yapan Surabaya.
Anggota Sementara
Adalah keanggotaan perpustakaan yang sifatnya sementara dan mempunyai
hak mendapatkan semua layanan, kecuali pelayanan sirkulasi dan silang
layan, masa keanggotaan selama 2 (dua) minggu. Anggota sementara dapat
berasal dari: Perorangan yang mendapat persetujuan Kepala Bagian
Perpustakaan; Pemakai perpustakaan anggota jaringan informasi (pemakai
harus ijin terlebih dahulu kepada petugas perpustakaan) dan dikenakan biaya
keanggotaan sesuai ketentuan yang berlaku
Anggota Alumni
Adalah keanggotaan perpustakaan yang bersifat tetap dan mempunyai
hak mendapatkan semua layanan, kecuali pelayanan sirkulasi dan silang layan

C. Tata Tertib dan Ketentuan Pelayanan Perpustakaan
Tata Tertib
1) Pengunjung diwajibkan memelihara dan menjaga koleksi perpustakaan
sebaik-baiknya dengantidak membuat tulisan, coretan, merobek serta
melipat dan menyobek halaman buku.
2) Pengunjung diwajibkan menjaga ketenangan, berpakaian sopan dan rapi
(tidak berkaos oblongdan celana robek-robek), dan memakai sepatu.
3) Pengunjung tidak diperkenankan membawa makanan dan/atau minuman
(termasuk permen).
Ketentuan Pelayanan
1) Koleksi tandon (label merah) tidak boleh dipinjam kecuali yang berbahasa
asing boleh dipinjam1 (satu) minggu tanpa perpanjangan.
2) Koleksi Referensi hanya diperkenankan dibaca di perpustakaan.
3) Anggota tetap hanya diperkenankan meminjam buku melalui petugas
perpustakaan.
4) Anggota tetap hanya diperbolehkan meminjam maksimal 5 judul masingmasing 1 eksemplar.
5) Anggota yang akan membaca Skripsi/LKP diharuskan menelusur terlebih
dahulu di KatalogOn-Line kemudian mengisi Formulir Pinjaman
Skripsi/LKP.
6) Anggota tetap wajib memperhatikan batas waktu peminjaman yang telah
ditentukan dan segera mengembalikan tepat pada waktunya.
7) Anggota sementara wajib menunjukkan Kartu Anggota Sementara dan
Kartu Identitas Dirikepada petugas perpustakaan serta mengisi komputer
pengunjung sebelum masuk.
8) Pelayanan jasa foto copy dapat dilakukan dengan cara menghubungi
petugas foto copy dicounter foto copy.
9) Batas waktu peminjaman adalah selama 1 (satu) minggu dan hanya dapat
diperpanjang 1 (satu)kali.
10) Anggota yang belum mengembalikan koleksi perpustakaan untuk
sementara tidakdiperkenankan meminjam.
Tata Tertib Penggunaan Locker
1) Barang-barang milik pemustaka (tas, jaket) diwajibkan untuk diletakkan di
locker.
2) Locker hanya boleh dipergunakan bagi yang akan memasuki perpustakaan
dan selama ada diperpustakaan.
3) Tidak dibenarkan meninggalkan barang-barang dalam locker apabila telah
meninggalkanruang perpustakaan.
4) Pemakai locker wajib menjaga kebersihan locker.
5) Pemakai locker wajib lapor apabila locker yang dipergunakan terdapat
kecacatan (misalnyakunci rusak, coretan dan sebagainya).
6) Pemakai locker dilarang membuat coretan, merusak dan/atau membawa
kunci (locker) melebihijam buka perpustakaan

Prosedur Peminjaman dan Pengembalian
1) Peminjaman diharapkan memeriksa terlebih dahulu koleksi perpustakaan
yang akan dipinjamdan segera melaporkan kepada petugas apabila
terdapat coretan, kerusakan (cacat buku).
2) Proses Peminjaman dilakukan secara mandiri dengan melakukan scanner
barcode padaKartu Mahasiswa dan pada Buku yang akan dipinjam.
3) Peminjam menandatangani struk peminjaman.
4) Petugas membubuhkan stempel tanggal kembali dan menyerahkan kepada
Peminjam
5) Koleksi perpustakaan yang akan dikembalikan, diserahkan kepada petugas
denganmenunjukkan KTM
Jam Buka Perpustakaan
Pagi :

Sore :

Senin s/d Jum’at

08.00 – 11.00

Sabtu

07.00 - 13.00

Senin s/d Jum’at

(18.00-21.00)

Jadwal tersebut adalah jadwal selama proses perkuliahan aktif

BAB IV
DAFTAR DOSEN TETAP STIE YAPAN

Dosen Tetap Manajemen (DIISI SESUAI UPDATE DOSEN)
1

ACHMAD SHOLIHIN

M.M. S.T

S2

2

AGUS IWHAN ARIFTIAN ZUHDI

M.M. S.T

S2

3

ARI MURFIANTO

M.Si

S2

4

ARIEF NURDIANNOVA QURROCHMAN

M.M. S.E

S2

5

ARIF HADIANSYAH PUTRA

M.M. S.E

S2

6

ARIEF WIDJONARKO

M.M. S.E

S2

7

Drs. CHOIRUL ANAM

MEI

S2

8

Drs. H. DIDIK JULIANTO

M.M. S.Sos

S2

9

DWI PROBO NURTJAHJO

M.M. S.T

S2

10

DYAH SISWANDARI PRAMANINGRUM

S.E.

S1

11

ERLINA INDRA SARI

M.M. S.E

S2

12

FIDA OKTAFIANI

M.M. S.KM

S2

13

HANDRI ARDIAN LIPUTO

M.M. S.P

S2

14

HENKY HERWOTO

M.M. S.E

S2

15

HEPIYANTO

M.H.I. S.H.I

S2

16

IRA NINGRUM RESMAWA

M.M. S.E

S2

17

ISMAIL

SE

S2

18

IWAN PURNOMO ADI

M.M. S.S

S2

19

KADIS

M.M. S.E

S2

20

MARGARETH SETYORINI

M.M. S.E

S2

21

NEVI SHOLIKHA UTAMI

M.M. S.E

S2

22

NURIKA RAHMANINGTYAS

SE

S1

23

RIFKI SUWAJI

M.M. S.Mn

S2

24

ROHMAH KURNIAWATI

M.M. S.E

S2

25

SAIFUL BAHRI

M.S.i. S.P.S.E

S2

26

SITI MASRUROH

M.M. S.P

S2

27

SULASTRI

M.M. S.E

S2

28

SRI INDRAYANTI WAHYU W

S.E.

S1

29

TUTIK WINARSIH

M.M. S.E

S2

30

WALOYO

M.M. S.T.h.I

S2

31

YOSSI FADHLI AFVANLUDHI

M.M. S.Sos

S2

Dosen Tetap Magister Manajemen

1

DR. MUHAMMAD HATTA ILHAM

2

EDDY MOELJONO

3

DR. DRA. ANDROMEDA QOMARIAH MM

4

BAMBANG SOEMARSONO

S.E.MSA

5

GOGI KURNIAWAN

S.E., MM

6

FARIZ

Dr,SE., MM., ICPM

Dr M.Si S.H. S.E.

Dosen Tetap Akuntansi
1

MELANNY METHASARI

M.M. S.E.

2

RISKY ARIE PRABAWA

M.S.A. S.E

3

ALOISIUS HAMA

M.M S.E.

4

HERLAMBANG PUDJO SANTOSA

M.A S.E.

5

SUKONO

Drs

6

NURUL HIDAYATI

S.E.

7

AYU HENNY ANGGRAENI

S.E.

