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KONTRAK KULIAH DOSEN-MAHASISWA 

Kontrak Kuliah ini harap diperbanyak dua kali dan diberikan kepada: 

1. Dosen yang bersangkutan 

2. Ketua Program Studi (untuk keperluan pengarsipan) 

3. Perwakilan Mahasiswa 

Semester: 20     /20   Periode: Awal/Akhir* 

Nama Matakuliah:  Kode Matakuliah:  

Beban Kredit:   ….  sks Dosen Pengampu (PJ):  

Kelas: A / B* Dosen Pelaksana (PLK):  
*coret yang tidak perlu 

KRITERIA PENILAIAN 
1. Persentasi Penilaian Nilai Akhir 

- Kehadiran     =……% (maksimum 15%) 

- Tugas Besar + Tugas Lain =……% (maksimum 20%) 

- UTS    =……% 

- UAS    =……% 

2. Penentuan Nilai Akhir (Nilai Huruf) dibagi atas 2 (dua) cara: 

1. Cara Pertama  

o Jika NILAI AKHIR: (86-100)  …, “A”  

o Jika NILAI AKHIR: (71-85)    …, “B”  

o Jika NILAI AKHIR: (56-70)    …, “C”  

o Jika NILAI AKHIR: (41-55)    …, “D”  

o Jika NILAI AKHIR: (≤40) …, “E”  

2. Cara Kedua 

Selang nilai A, B, C, D, dan E ditentukan berdasarkan nilai rataan dan standar 

deviasi dengan menggunakan sebaran normal. 

Cara Pertama* Cara Kedua* 
*dipilih salah satu (coret yang tidak perlu) 

TATA TERTIB PERKULIAHAN 
1. Mahasiswa harus berpakaian rapi (minimal kaos berkerah sebaiknya kemeja, celana 

panjang (jeans/kain), ikat pinggang, sepatu) 

2. Jumlah kehadiran minimal 80% dari total pertemuan, jika lebih kecil dari 80%, maka 

mahasiswa tidak diperkenankan untuk mengikuti Ujian Akhir (Final) dan dinyatakan 

mendapat nilai 0 (nol) untuk nilai Ujian Akhir. 

3. Jika jumlah kehadiran lebih kecil dari 80%, maka mahasiswa tidak diperkenankan 

untuk mengikuti ujian remedial, dengan kata lain, jika tetap mengikuti remedial, maka 

nilai remedial maksimal mengikuti nilai yang didapatkan saat menjalani semester 

panjang. 

4. Ijin dan sakit dihitung tetap menghadiri perkuliahan dengan catatan harus membawa 

surat keterangan ijin/sakit. Jika tidak, mahasiswa dianggap tidak menghadiri 

perkuliahan. 

5. Keterlambatan diijinkan maksimal ……. menit setelah perkuliahan dimulai. 
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6. Lembar jawaban ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS) akan 

dikembalikan setelah selesai diperiksa (maksimal 2 minggu setelah ujian dilaksanakan) 

7. Nilai akhir akan diumumkan 2 minggu setelah ujian akhir semester selesai dilaksanakan 

8. Nilai akhir akan ditempelkan pada pengumuman / dikirimkan via e-mail (sesuai 

kesepakatan) sebelum berita acara nilai dilingkari oleh dosen yang bersangkutan. 

9. Diberikan waktu maksimal 7 hari untuk komplain nilai akhir setelah nilai akhir tersebut 

sudah diumumkan. Lewat tenggang waktu tersebut, komplain tidak akan diterima 

dengan alasan apapun. 

10. Nilai K akan diberikan jika tidak mengikuti perkuliahan sama sekali dan atau tidak 

mengikuti UTS dan UAS. Jika mendapatkan nilai K, maka mahasiswa tersebut tidak 

dapat mengambil remedial. 

ATURAN KHUSUS 
Aturan khusus ini hanya berlaku untuk matakuliah yang mempunyai Tugas Besar, dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1. Bukti tugas besar dikumpulkan bersamaan dengan lembar jawaban pada waktu ujian 

akhir semester (UAS) 

2. Jika poin satu tidak dipenuhi, maka nilai yang akan dikeluarkan adalah T (jika 

perbaikan nilai T tidak dilaksanakan dalam waktu maksimal 7 hari maka nilai T akan 

menjadi K) dan mahasiswa diwajibkan untuk mengambil matakuliah tersebut pada 

semester panjang (pertemuan tatap muka) dan tidak diijinkan untuk mengambil 

remedial 

ATURAN TAMBAHAN 
Segala sesuatu yang berkaitan dengan aturan di atas, dapat dilakukan perubahan sesuai dengan 

aturan Universitas yang ada. 

1. 

 

2. 

 

3. 

Makassar, …………………………… 

Perwakilan Mahasiswa      Staff Pengajar, 

 

 

 

 

Nama Mahasiswa :      Nama  : 

NIM   :      NIP / NIDN : 

HP / WA  :  
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