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1. TUJUAN PROSEDUR 

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang penyusunan pedoman umum 

kompetensi lulusan di UBD 

 

2. RUANG LINGKUP 

Prosedur ini berlaku untuk semua mahasiswa di semua jenjang program studi di 

lingkungan UBD 

 

3. DEFINISI ISTILAH 

Yudisium adalah  pengumuman hasil ujian akhir yang dilakukan  oleh Ketua Sidang 

skripsi setelah sidang skripsi berdasarkan hasil rapat penentuan kelulusan mahasiswa, 

sekaligus penetapan hak mahasiswa  untuk mendapat dan menggunakan gelar sarjana. 

 

4. PROSEDUR 

Bagi Mahasiswa yang telah lulus : 

 Telah mengumpulkan nilai kredit SKS minimal sebanyak 144 sks untuk program S1 

& D4, minimal 110 sks untuk D3. 

 Indek prestasi kumulatif minimal 2,00 (dalam skala 4) 

 Nilai minimal C. 

 Telah menyelesaikan Skripsi/Tugas Akhir dan dinyatakan lulus pada ujian siding 

Skripsi/Tugas Akhir 

 Telah menyelesaikan tugas akademik/praktikum/praktek yang ada sesuai kurikulum  

 Masa studi maksimal 14 semester untuk S1/D4, dan 10 semester untuk D3. 

 

Yudisium 

(1) Rapat penentuan kelulusan dilakukan oleh tim penguji dalam ujian skripsi yang terdiri 

dari Ketua Sidang, Penguji Ahli, dan Dosen Pembimbing Skripsi. 

(2) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian skripsi dalam rentang skala C sampai A 

(3) Universitas Buddhi Dharma memberikan Surat Pernyataan Lulus kepada mahasiswa 

yang dinyatakan lulus pada yudisium, setelah memenuhi persyaratan dan proses yang 

ditentukan dalam Pedoman Penyusunan Skripsi. 

Predikat Kelulusan 

(1) Predikat kelulusan terdiri atas tiga (3) kategori yaitu memuaskan, sangat 

memuaskan, dan cum laude. 

(2) IPK, riwayat penempuhan mata kuliah dan masa studi adalah dasar untuk 

menentukan predikat kelulusan program sarjana. 

(3) Pengategorian predikat kelulusan berdasarkan IPK, sesuai dengan Keputusan 

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia adalah sebagai berikut. 

1. IPK 2,00 – 2,75  : Lulus 

2. IPK 2,76 – 3,00  : Memuaskan 

3. IPK 3,01 – 3,50  : Sangat memuaskan 

4. IPK 3,51 – 4,00 : Dengan pujian atau cum laude 

(4) Khusus untuk pempredikatan ‘cum laude’, UBD mengembangkan dalam dua 

kategori lanjut yaitu  ‘dengan pujian’ (magna cum laude) dan ‘sangat terpuji’ 

(suma cum laude).  

Syarat untuk mendapatkan predikat ‘sangat terpuji’ adalah  semua nilai adalah A,  tidak 

pernah mengulang mata kuliah dan masa studi tidak melampaui 8 semester aktif. 

 



5. PETUGAS YANG MENJALANKAN SOP 

a. Dekan 

b. Kaprodi;  

c. BAA 

d. BAK 

e. Dosen PA 

 

6. BAGAN ALIR PROSEDUR 

-  

 

7. REFERENSI 

1. Panduan Pembelajaran Mahasiswa 

 


