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Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 

No.032/ITDel/WR1/Ed/VI/21 

 
Tentang 

Penyelenggaraan Program Semester Pendek 

Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Sarjana di 

Institut Teknologi Del Tahun Ajaran 2020/2021 
 

 

 

Institut Teknologi Del pada Tahun Ajaran 2020/2021 membuka program Semester Pendek bagi 

mahasiswa program pendidikan Sarjana dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat memanfaatkan waktu libur antar 

semester dengan  program kegiatan akademik dan mengupayakan dapat lulus tepat waktu, 

tanpa mengabaikan kualitas akademik. 

2. Memberi kesempatan  kepada mahasiswa untuk menempuh kembali mata kuliah yang 

belum lulus atau mata kuliah yang belum ditempuh pada semester reguler. 

3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai. 

 

Untuk itu, dengan ini disampaikan kepada seluruh mahasiswa IT Del program pendidikan Sarjana, 

ketentuan pelaksanaan Semester Pendek T.A. 2020/2021 sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Umum 

a) Semester Pendek adalah semester tambahan yang tidak harus diambil oleh seluruh 

mahasiswa IT Del program pendidikan Sarjana. 

b) Semester Pendek adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 8-10 minggu kuliah yang 

ekivalen dengan 12-14 minggu pertemuan tatap muka atau kegiatan terjadwal lainnya 

pada perkuliahan regular, berikut kegiatan iringannya, termasuk 1-2 minggu kegiatan 

penilaian. 

c) Penyelenggaraan Semester Pendek tidak merupakan kewajiban setiap Fakultas/Program 

Studi. 

d) Mahasiswa yang boleh mengikuti Semester Pendek adalah mahasiswa program 

pendidikan Sarjana yang aktif pada dua semester tahun akademik yang sedang berjalan. 

e) Mata kuliah yang diselenggarakan pada Semester Pendek terbatas pada mata kuliah yang 

ditawarkan oleh masing-masing Fakultas/Program Studi.  

f) Mata kuliah yang dapat diambil oleh peserta Semester Pendek adalah mata kuliah yang 

pernah ditempuh pada semester-semester sebelumnya atau yang belum ditempuh 

sebelumnya namun harus mengikuti aturan dari kurikulum yang berlaku untuk Program 

Studi dimana mahasiswa tersebut terdaftar. 

g) Jumlah mata kuliah yang dapat diambil oleh peserta Semester Pendek adalah maksimal 9 

(sembilan) satuan kredit semester (sks) sesuai dengan ketentuan maksimum kredit 

Semester Pendek yang dapat dilaporkan ke forlap/PD-DIKTI. 

h) Untuk mata kuliah yang sudah ditempuh sebelumnya, nilai yang diperoleh pada Semester 

Pendek akan menggantikan nilai yang diperoleh pada semester reguler sebelumnya 

tersebut. 

i) Nilai Semester Pendek tidak mempengaruhi pengambilan jumlah sks pada Semester 

Ganjil di Tahun Akademik berikutnya. 
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j) Sistem penilaian pada Semester Pendek mengikuti sistem penilaian pada semester reguler 

yang berlaku. 

 

2. Prosedur Pendaftaran 

a) Mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti Semester Pendek pada periode pendaftaran 

yang ditentukan pada Kalender Akademik T.A. 2020/2021. 

b) Mahasiswa harus menyelesaikan kewajiban bursar pada semester sebelumnya. 

c) Mahasiswa melakukan pembayaran biaya pendidikan untuk mengikuti Semester Pendek 

sesuai ketentuan yang berlaku dalam butir 3. Biaya Pendidikan. 

 

3. Biaya Pendidikan 

a) Biaya perkuliahan per SKS untuk Semester Pendek T.A. 2020/2021 adalah Rp 200.000,- 

(Dua Ratus Ribu Rupiah). 

b) Biaya Pendidikan lainnya (jika ada) yang dibutuhkan selama Semester Pendek, akan 

berlaku sama seperti semester reguler. 

c) Pembayaran biaya pendidikan Semester Pendek dilakukan sesuai bursar yang disampaikan 

oleh Unit Keuangan di Campus Information System (CIS) dengan nomor Virtual Account 

(VA) ke bank yang ditetapkan. 

 

4. Pelaksanaan 

a) Perkuliahan Semester Pendek dimulai pada tanggal 21 Juni 2021 dan diselenggarakan 

dengan menerapkan pembelajaran jarak jauh. 

b) Syarat jumlah peserta minimal untuk diselenggarakannya sebuah mata kuliah adalah 10 

(sepuluh) orang. 

c) Semua Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan di IT Del berlaku selama Semester 

Pendek berjalan kecuali jika ada aturan lain yang menggantikannya. 

 

Surat Edaran ini berlaku untuk Semester Pendek Tahun Ajaran 2020/2021 dengan ketentuan 

apabila terdapat kekeliruan dalam Edaran ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 

 

 

Sitoluama, 18 Juni 2021 

 

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 

Institut Teknologi Del 

 

 

 

 

 

Dr. Arlinta Christy Barus, S.T., M.InfoTech 
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