
Lampiran e. PENlLAlAN STUD1 I (Periode 1992-1995) 

1. Penilaian tiap akhir tahun akademik 

1.1. Mahasiswa dapat melanjutkan studinya apabila di dalam 
penilaian keberhasilan studi setiap akhir tahun mencapai 

lndeks Prestasi Kurnulatif (IPK) # 2,00, dan untuk IPK < 

2,00 rnendapat status peringatan. 
1.2. Bila mahasiswa dalam status peringatan pada semester 

berikutnya memperoleh IP < 2,00, rnaka yang 

bersangkutan dapat melanjutkan studinya dengan 

mendapat status peringatan keras-7 (PK-I). 
1.3. Bila mahasiswa dalam status PK-1 pada semester 

berikutnya memperoleh l,00 # IP c 2,00 dapat 

melanjutkan studinya dengan mendapat status peringatan 
keras-2 (PK-2), dan jika rnemperoleh IP < 1,00 

dikeluarkan dari Fakultas Pertanian. 

1.4. Bila mahasiswa dalarn status PK-2 pada semester 

berikutnya memperoleh 1,50 # 2,00, mahasiswa tersebut 

masih diberi kesempatan rnenyelesaikan studinya dengan 

rnendapat status peringatan keras-3 (PK-3), jika 
memperoleh IP < 1,50 dikeluarkan dari Fakultas 

Pertanian. 
1.5. Bila mahasiswa dalam status PK-3 pada semester 

berikutnya memperoleh IP < 2,00 mahasiswa tersebut 
dikeluarkan dari Fakultas Pertanian. 

1.6. Pelaksanaan penilaian keberhasilan studi setiap akhir 
tahun akademik diselenggarakan oleh fakultas. 

1.7. Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat untuk 
melanjutkan studi, dikeluarkan dari Fakultas Pertanian 
dengan Surat Keputusan Dekan. 
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Tabel 1. Cara Penilaian Keberhasilan Studi Mahasiswa Setiap Akhir Tahun 
Akademik. 

2. Penilaian keberhasilan akhir program studi 

2.1. lndeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang diperoleh mahasiswa 
dari seluruh beban studi yang diambilnya dengan batas SKS 
minimal penyelesaian studi pada program studi yang 
bersangkutan, sekaligus dijadikan predikat kelulusan untuk 
mahasiswa yang bersangkutan. 

2.2. Predikat kelulusan merupakan penghargaan akademik atas 
prestasi yang diperoleh seorang mahasiswa selama 
mengikuti perkuliahan di Fakultas Pertanian. Predikat 
kelulusan diatur pada Tabel 2 sebagai berikut : 

Status Kelanjutan Studi 
Tanpa syarat 
Peringatan (P) 

Peringatan Keras-1 (PK-1) 
Peringatan Keras-2 (PK-2) 

Dikeluarkan 
Peringatan Keras-3 (PK-3) 

Dikeluarkan 
Dikeluarkan 

Masa Penilaian 
Akhir tahun 

Semester-semester berikutnya 
Dalam status P 
Dalam status PK-1 : (1) 

(2) 
Dalam Status PK-2 : (1) 

(2) 
Dalam PK-3 

IPK (IP) 
IPK # 2,00 
IPK c 2,00 

IP < 2,00 
l,00 # IP < 2,00 

IP < 1,oo 
1,50 # IP < 2,00 
IP < 2,oo 

Ketentuan 
Tanpa nilai C dan D 
Masa studi # 6 tahun 
Tanpa nilai D, 
Masa studi # 6 tahun atau tidak 
memenuhi ketentuan butir 1. 
Tidak memenuhi 
1 ketentuan butir 2. 

Predikat Kelulusan 
1. Cum Laude 

2. Sangat Memuaskan 

3. Biasa 

IPK (IP) 
IPK # 3.50 

3.00 # IPK < 3.50 

2.00 # IPK < 3.00 


