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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

I. TUJUAN 

    Standar Operasional prosedur

 Menjadikan proses pembelajaran 

disempurnakan secara berkelanjutan sehingga

tuntas dan mencapai kompetensi yang ditetapkan

II. RUANG LINGKUP 

Program studi di lingkungan 

  

III.PROSEDUR 

1. Direktur menetapkan beban studi (SKS) untuk Program Diploma III (D3) minimal 

110 SKS dan maksimal 

peraturam menteri untuk setiap program studi

2. Beban SKS efektif untuk setiap program studi diatur oleh 

3. Beban SKS untuk setiap program  studi  dinyatakan dalam distribusi mata kuliah

4. Jumlah beban studi dinyatakan dengan SKS pada setiap semester yang wajib diambil 

oleh mahasiswa yang bersangkutan

5. Jumlah beban studi yang dapat diambil mahasiswa pada setiap semester ditentukan 

oleh Indeks Prestasi (IP) mahasiswa yang bersangkutan dari I semester sebelumnya.
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  

PENETAPAN BEBAN STUDI 

  

perasional prosedur ini bertujuan untuk : 

proses pembelajaran dapat terlaksana secara terarah dan dapat 

disempurnakan secara berkelanjutan sehingga dapat menyelesaikan pembelajaran secara 

tuntas dan mencapai kompetensi yang ditetapkan 

Program studi di lingkungan Akademi Keperawatan Dharma Wacana Met

Direktur menetapkan beban studi (SKS) untuk Program Diploma III (D3) minimal 

110 SKS dan maksimal 120 SKS, sesuai yang dirumuskan oleh BNSP dalam 

peraturam menteri untuk setiap program studi 

ektif untuk setiap program studi diatur oleh Ka. Prodi

Beban SKS untuk setiap program  studi  dinyatakan dalam distribusi mata kuliah

Jumlah beban studi dinyatakan dengan SKS pada setiap semester yang wajib diambil 

oleh mahasiswa yang bersangkutan 

beban studi yang dapat diambil mahasiswa pada setiap semester ditentukan 

oleh Indeks Prestasi (IP) mahasiswa yang bersangkutan dari I semester sebelumnya.

Penanggung Jawab 

Diperiksa Disahkan 

 
 
 

ttd 
Anik Inayati, M.Kep  

 

 
 

ttd 
Nia Risa Dewi, 
M.Kep., Sp.Mat 

dapat terlaksana secara terarah dan dapat 

dapat menyelesaikan pembelajaran secara 

Akademi Keperawatan Dharma Wacana Metro  

Direktur menetapkan beban studi (SKS) untuk Program Diploma III (D3) minimal 

120 SKS, sesuai yang dirumuskan oleh BNSP dalam 

Ka. Prodi 

Beban SKS untuk setiap program  studi  dinyatakan dalam distribusi mata kuliah 

Jumlah beban studi dinyatakan dengan SKS pada setiap semester yang wajib diambil 

beban studi yang dapat diambil mahasiswa pada setiap semester ditentukan 

oleh Indeks Prestasi (IP) mahasiswa yang bersangkutan dari I semester sebelumnya. 



IV.BAGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. REFERENSI 

a. Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 

b. Perpu RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas perpu No 19 tahun 2005 tantang 

Standar Nasional Pendidikan 

Mulai 

Menetapkan beban SKS Diploma III 

min.110 SKS max 120 SKS 

Jumlah beban studi yang diambil 

mahasiswa setiap semester ditentukan 

dari Ip Semeeter sebelumnya 

Beban SKS dinyatakan dalam 
bentuk distribusi Mata Kuliah 

DIrektur 

Ka. Prodi 

Ka.Prodi 

 


