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Jenis-jenis Perguruan Tinggi

1. Universitas:
Lembaga Pendidikan Tinggi yang 
menyelenggarakan pendidikan dengan 
berbagai cabang keilmuan, setiap cabang 
keilmuan diwakili dalam satu fakultas, 
setiap fakultas terdiri dari beberapa 
program studi / jurusan yang akan 
menghasilkan tenaga yang lebih spesifik.
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Jenis-jenis Perguruan Tinggi

2. Sekolah Tinggi / Institut
Satu lembaga pendidikan tinggi dengan satu 
cabang keilmuan dengan satu atau beberapa 
program studi yang akan menghasilkan tenaga 
ahli yang lebih spesifik. 

3. Akademi/Diploma
Lembaga pendidikan tinggi dengan satu cabang 
keilmuan, lama pendidikan 1-4 tahun dan tidak 
memberikan gelar kesarjanaan. 
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Status Perguruan Tinggi

1. Negeri :
Milik pemerintah di mana sekolah berada.

2. Swasta:
Milik satu yayasan pendidikan tertentu

3. Kedinasan 
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FUNGSI PENDIDIKAN TINGGI
Mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradapan Bangsa yang 
bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan melaksanakan tri 
darma:

A. PENDIDIKAN : 
Dengan cara mengajarkan , menyebarluaskan 
dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni atau olahraga serta nilai-nilai luhur untuk 
meningkatkan taraf hidup masyarakat. 
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FUNGSI PENDIDIKAN TINGGI
B. PENELITIAN : 

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi , 
olahraga serta memperkaya budaya untuk 
memperlancar daya saing dan jati diri bangsa.

C. PENGABDIAN MASYARAKAT : 
Mendorong modernisasi dan perwujudan masyarakat 
madani sesuai dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan teknologi dan seni (IPTEK). 

6



Program Pendidikan

• Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) 
Surakarta adalah perguruan tinggi yang 
menyelenggarakan program pendidikan 
akademik

• Program pendidikan akademik yang 
diselenggarakan oleh UNISRI terdiri atas 
Program Sarjana dan Program 
Pascasarjana.
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Program Sarjana
• program   akademik   yang mempunyai beban studi 

sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh 
empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus 
enam puluh) Satuan Kredit Semester (SKS), yang 
dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester.

• dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) 
semester dan selama- lamanya 14 (empat belas) 
semester / 7 tahun setelah pendidikan menengah 
atau Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).
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Program Pasca Sarjana

• program  akademik  yang  mempunyai  beban  
studi  sekurang- kurangnya 36 (tiga puluh enam) 
SKS dan sebanyak - banyaknya 50 (lima puluh) 
SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester 
dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 
(empat) semester dan selama-lamanya 8 
(delapan) semester/ 4 tahun termasuk 
penyusunan tesis, setelah program sarjana atau 
yang sederajat.
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Pelaksanaan Pendidikan
• Kurikulum yang dikembangkan di UNISRI 

adalah kurikulum yg berorientasi pada 
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 
(KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi (SD Dikti)

• Pendekatan pembelajaran yang 
diaplikasikan adalah student center 
learning (pembelajaran yang berpusat 
pada mahasiswa).

10



• Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,
yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah
kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi
yang dapat menyandingkan,  menyetarakan, 
dan mengintegrasikan antara bidang
pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta
pengalaman kerja dalam rangka pemberian
pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan
struktur pekerjaan di berbagai sektor. 

• KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri
Bangsa Indonesia terkait dengan sistem
pendidikan dan pelatihan nasional yang 
dimiliki Indonesia
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Sistem SKS

• Kegiatan  pendidikan  di  UNISRI  dilaksanakan  
dengan  menggunakan  sistem  kredit semester.

• Dalam  sistem  kredit,  perencanaan,  
penyusunan,  dan  pelaksanaan  program
pendidikan  menggunakan  kredit  sebagai  tolak  
ukur  beban  pendidikan, terutama  yang
menyangkut beban studi mahasiswa.
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Pelaksanaan SKS
• Pelaksanaan proses belajar mengajar 

dalam satu tahun akademik dibedakan 
antara semester gasal dan semester 
genap, selama 14-16 kali tatap muka.

• Mahasiswa memiliki kesempatan untuk 
mengambil beban SKS sesuai dengan 
indeks prestasi yang dicapai pada setiap 
semesternya (maksimal 24 SKS). 
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Perkuliahan
• Perkuliahan  merupakan  kegiatan  

akademik  yang  dilakukan  oleh  
pengampu  mata kuliah atau tenaga 
pengajar yang meliputi kegiatan tatap 
muka, tutorial, praktikum,atau bentuk 
lainnya.

• Mata kuliah yang hendak ditempuh oleh 
mahasiswa dalam semester berjalan 
harus tercantum dalam Kartu Rencana 
Studi (KRS)
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HerRegistrasi
• Setiap mahasiswa baik S-1 maupun S-2 

wajib melakukan pendaftaran ulang (her-
registrasi) di awal semester sebagai syarat 
untuk mengikuti kegiatan pendidikan yang 
disajikan dalam suatu semester.

• Heregistrasi sebagai syarat memperoleh 
status aktif pada Pangkalan Data 
Pendidikan Tinggi (PD Dikti).
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Pembimbing Akademik (PA)
• Untuk  membantu  para  mahasiswa  dalam  

rangka  menyelesaikan  studinya,  UNISRI
menyediakan Pembimbing Akademik (PA). 

• PA adalah dosen atau tenaga kependidikan 
yang ditunjuk  dan  diserahi  tugas  membimbing  
sekelompok  mahasiswa  yang  bertujuan  untuk
membantu mahasiswa menyelesaikan studi 
tepat waktu dan berprestasi sesuai dengan 
kondisi dan potensi individu mahasiswa.
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Evaluasi Hasil Belajar

• Setiap mata kuliah diadakan evaluasi 
penilaian dalam satu semester 
diantaranya berupa ujian, yaitu ujian 
tengah semester dan ujian akhir semester, 
disamping bentuk evaluasi lain yang
dilakukan oleh masing-masing dosen, 
seperti penugasan, kehadiran, dan 
sebagainya.
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Ujian SKRIPSI / TA

• Untuk memperoleh gelar 
kesarjanaan, mahasiswa 
harus mengikuti Ujian Skripsi 
atau Tugas Akhir didepan tim 
penguji.
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Indeks Prestasi (IP)

• Keberhasilan studi 
mahasiswa dinyatakan 
dalam Indeks Prestasi (IPS) 
Semester atau Indeks 
Prestasi Kumulatif (IPK)
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Evaluasi Akhir Program S1
• Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan 

program studi S-1 atau telah lulus sebagai
sarjana, apabila telah memenuhi persyaratan 
sebagai berikut :

1. Lulus ujian skripsi , atau tugas akhir maupun 
sejenisnya sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2.00.
3. Tidak memperoleh nilai E (0).
4. Jumlah SKS dengan nilai D (1) sebanyak-

banyaknya 10% dari keseluruhan beban studi.
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WISUDA

• Setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus 
dalam yudisium akhir (sebagai sarjana) 
wajib mengikuti upacara Wisuda.

• Wisuda dilaksanakan dua kali dalam satu 
tahun yaitu bulan April dan Oktober.
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Terima  Kasih  
atas  Perhatian  

Saudara ...
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