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Sambutan Rektor

Sambutan Rektor
Selamat bergabung dalam Keluarga Besar UK Petra!

T

erima kasih untuk kepercayaan yang
diberikan kepada kami, putra-putri
Bapak/Ibu sekalian telah menjadi bagian
dari keluarga besar UK Petra atau yang
disebut dengan Petranesian! Bersama-sama,
kita akan berproses dan mendampingi putra/
putri Bapak/Ibu menjadi digital leaders
di era Revolusi Industri 4.0 ini. Menjadi
leaders lebih dari sekedar entrepreneurs!
Dengan sikap dan antisipasi yang tepat,
tantangan-tantangan di era disrupsi ini
akan kita ubah menjadi peluang-peluang
yang amat menjanjikan.
Mohon maaf yang sebesar-besarnya,
karena wabah COVID-19 yang kita hadapi
bersama, kami tidak dapat memberikan
sambutan yang sebagaimana mestinya
kepada Bapak/Ibu. Di tengah situasi sulit
ini, kita akan terus upayakan yang terbaik,
memanfaatkan berbagai teknologi yang ada,
agar semua proses belajar mengajar tetap
dapat terlaksana dengan baik, demikian
pula berbagai kegiatan ko- dan ekstra
kurikulernya.
Di usianya yang ke-59, UK Petra telah
diberkati Tuhan, bertumbuh menjadi
perguruan tinggi terkemuka. Banyak
penghargaan, baik nasional maupun
internasional, yang kami terima, di
antaranya sebagai Perguruan Tinggi
Swasta (PTS) Terbaik di Indonesia oleh
Kemristekdikti (2015-2017), Akreditasi
Perguruan Tinggi A dari Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), dan
akreditasi internasional dari IABEE untuk
lima program studi teknik.

Mengusung visi untuk menjadi universitas
yang peduli dan global, serta berkomitmen
pada nilai-nilai Kristiani, UK Petra sangat
mengutamakan kualitas proses belajarmengajar yang unggul dan relevan, dan
pengembangan
kecerdasan
spiritual/
emosional, karakter, kepemimpinan dan
soft skills untuk para mahasiswanya, sesuai
dengan tuntutan di era Revolusi Industri
4.0 ini. Internasionalisasi juga kami
berikan prioritas penting, terbukti dengan
banyaknya kesempatan meraih double/joint
degree dan student exchange di berbagai
perguruan tinggi manca negara. Tahun demi
tahun, terbukti semakin banyak alumni UK
Petra yang bekerja sebagai professional di
berbagai industri/institusi multi nasional
ataupun menjadi entrepreneur inovatif
dengan wawasan global.
Sekali lagi, dengan bangga saya ucapkan
selamat bergabung menjadi bagian dari
keluarga besar UK Petra untuk putraputri Bapak/Ibu yang menjadi mahasiswa
baru UK Petra Angkatan 2020/2021. Doa,
dukungan dan kerjasama Bapak/Ibu sebagai
orangtua sangat kami harapkan, agar
proses pengembangan karakter, talenta dan
potensi putra/putri Bapak/Ibu di UK Petra
berlangsung dengan maksimal, hingga citacita yang diharapkan dapat tercapai dengan
gemilang. Tuhan memberkati kita semua.
Soli Deo Gloria.

Rektor
Prof. Dr. Ir. Djwantoro Hardjito, M.Eng
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Mengenal UK Petra

Mengenal UK Petra

U

niversitas Kristen Petra (UK Petra)
adalah perguruan tinggi swasta
terkemuka yang telah terakreditasi institusi
A di Jawa Timur. UK Petra yang berdiri sejak
tahun 1961 ini kian mantap memposisikan
diri sebagai perguruan tinggi nasional yang
berkualitas dan senantiasa memfokuskan
setiap upaya pada pengembangan kualitas
pendidikan terbaik. Selama tiga tahun
berturut UK Petra dapat pengakuan
sebagai Perguruan Tinggi Swasta terbaik
di Indonesia versi Kemenristek Dikti. Pada
tahun 2014 UK Petra meraih pengakuan
international sebagai universitas Bintang
5 oleh lembaga akreditasi internasional,
Global Accreditation Association.
Saat ini UK Petra memiliki sekitar 9.000
mahasiswa yang berasal dari berbagai
daerah di Indonesia. Pendidikan yang
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diselenggarakan
meliputi
Program
Pascasarjana:
Program Magister (S2)
dan Program Doktor (S3) dan Program
Sarjana (S1) yang terdiri dari 7 (tujuh)
Fakultas yaitu Sastra, Teknik Sipil dan
Perencanaan, Teknologi Industri, Ekonomi,
Seni dan Desain, Ilmu Komunikasi serta
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Selain
program pendidikan akademik, UK Petra
juga menyelenggarakan beberapa program
profesional yang memberikan pengetahuan
dan keterampilan praktis bagi para
profesional.
Seluruh proses belajar mengajar dan
aktivitas penyelenggaraan perguruan tinggi
diselenggarakan di area seluas 101.782 M2
yang berlokasi di Jl. Siwalankerto 103 - 105,
121 - 131, 142 - 144 Surabaya yang mudah
diakses dengan berbagai sarana transportasi.

Mengapa UK Petra?

Mengapa UK Petra?
T

ermasuk dalam jajaran perguruan
tinggi swasta nasional terkemuka
yang memiliki kualitas akademik yang baik
terbukti dari hasil akreditasi yang dilakukan
oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN),
sebagian besar program studi memperoleh
nilai sangat baik (A) dan termasuk dalam
peringkat 10 besar di Indonesia. UK Petra
juga termasuk salah satu perguruan tinggi
yang memperoleh akreditas institusi dengan
nilai A (sangat baik) dari Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).
Lebih dari 60% calon mahasiswa dan
orangtua memilih UK Petra karena alasan
kualitas dan komitmen UK Petra untuk
tetap memelihara serta mengembangkan
kualitas pendidikan yang terbaik, 40%
selebihnya karena fasilitas dan kemudahan
memperoleh pekerjaan.
Pengakuan dan keikutsertaan UK Petra
dalam aktivitas yang berskala internasional
adalah upaya menyiapkan sivitas yang
memiliki wawasan global. Para pengajar
UK Petra juga merupakan lulusan dari
universitas terkemuka di Indonesia,
Amerika Serikat, Australia, Belanda,
Hongkong, Inggris, Italia, Jepang, Jerman,
Malaysia, Perancis, Singapura, Taiwan dan
Thailand. Kiprah mahasiswa dalam skala
internasional antara lain forum HPAIR
(Harvard Project for Asia and International
Relations) di Hongkong dan Singapura,

Service Learning dan Student Mobility
Camp ACUCA (Association of Christian
Universities and Colleges in Asia) di Korea
Selatan. Selain itu delapan universitas
dan 5 negara (Belanda, Hongkong, Jepang,
Taiwan dan Korea Selatan) telah ambil
bagian dalam Community Outreach Program
(COP) yang dilaksanakan setiap tahun sejak
tahun 1996.
Pemanfaatan teknologi informasi dalam
penyelenggaraan pendidikan (misalnya
e-learning) dan administrasi, diantaranya
Petranet sebagai jaringan informasi dan
komunikasi kampus, perpustakaan digital,
fasilitas akses internet, otomasi layanan
informasi akademik melalui SIM, diskusi
jarak jauh (teleconference), dan lain-lain.
Jaringan kerjasama dengan industri dari
institusi pendidikan baik dalam maupun di
luar negeri, memudahkan mahasiswa untuk
melakukan studi ekskursi, praktik kerja
dan juga rekrutmen oleh beberapa industri.
Selain itu, terbuka pula kesempatan untuk
pertukaran mahasiswa, program double
degree di beberapa universitas di luar negeri,
dan lain-lain.
Jaringan dan citra alumni yang positif di
masyarakat juga menjadi nilai tambah.
Lebih dari 75% alumni UK Petra adalah
wirausahawan di sektor industri dan jasa.
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Pendidikan yang Diselenggarakan

Pendidikan yang
Diselenggarakan
PROGRAM STUDI STRATA 3 (S-3)
• DOKTOR TEKNIK SIPIL
PROGRAM STUDI STRATA 2 (S-2)
• MAGISTER TEKNIK SIPIL
• MAGISTER MANAJEMEN
• MAGISTER SASTRA
• MAGISTER TEKNIK INDUSTRI
• MAGISTER ARSITEKTUR
PROGRAM STUDI STRATA 1 (S-1)
• SASTRA INGGRIS:
- ENGLISH FOR BUSINESS
- ENGLISH FOR CREATIVE INDUSTRY
• BAHASA MANDARIN
• TEKNIK SIPIL
• ARSITEKTUR
• TEKNIK ELEKTRO
• TEKNIK MESIN:
- TEKNIK MESIN
- OTOMOTIF
• TEKNIK INDUSTRI:
- TEKNIK INDUSTRI
- INT’L BUSINESS ENGINEERING
• INFORMATIKA:
- INFORMATIKA
- SISTEM INFORMASI BISNIS
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PROGRAM PROFESI
• PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
PROFESI INSINYUR
• PROGRAM PROFESI ARSITEKTUR
(PPAr)

• MANAJEMEN:
- MANAJEMEN BISNIS
- MANAJEMEN PERHOTELAN
- MANAJEMEN KEPARIWISATAAN
- MANAJEMEN PEMASARAN
- MANAJEMEN KEUANGAN
- INT’L BUSINESS MANAGEMENT
• AKUNTANSI:
- AKUNTASI BISNIS
- AKUNTANSI PAJAK
- INT’L BUSINESS ACCOUNTING
• DESAIN KOMUNIKASI VISUAL:
- DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
- INT’L PROGRAM IN DIGITAL MEDIA
- DESAIN FASHION & TEKSTIL
• DESAIN INTERIOR
• ILMU KOMUNIKASI:
- STRATEGIC COMMUNICATION
- BROADCAST AND JOURNALISM
• PENDIDIKAN GURU SD
• PENDIDIKAN GURU PAUD

Peran Orang Tua dalam
Keberhasilan Studi Mahasiswa

Peran Orang Tua
Dalam Keberhasilan
Studi Mahasiswa
M

emasuki dunia perguruan tinggi
menjadi suatu kebanggaan bagi para
lulusan SMA/SMK, apalagi jika mereka
berhasil menembus Perguruan Tinggi
favorit. Langkah awal mereka selalu diiringi
mimpi sebuah keberhasilan untuk mencapai
garis akhir hingga upacara Wisuda
yang megah. Namun ternyata mencapai
keberhasilan bukanlah semudah orang
membalik tangan, tetapi butuh perjuangan
dan dukungan berbagai pihak.
Kemandirian dan tanggung jawab menjadi
tuntutan pribadi mahasiswa. Pengambilan
mata kuliah dipercayakan sepenuhnya
kepada mahasiswa untuk mengatur sesuai
kemampuan mereka,
demikian juga
kehadiran dan keaktifan mereka berkuliah.
Dosen tidak lagi memantau kehidupan
studi mahasiswa terus menerus. Demikian
juga orang tua sering juga merasa sulit untuk
memantau kehidupan anaknya hingga
dianggap anak telah dewasa.
Pada kenyataannya cukup banyak mahasiswa
yang gagal menjadi pribadi mandiri dan
tanggungjawab, baik dalam mengelola
kehidupan pribadi maupun studi. Mereka
sulit mengatur waktu mereka antara waktu
untuk asyik dengan gadget beserta dunia
media sosialnya dan waktu belajar, mereka
juga sulit mengatur dana untuk belanja di
Buku Panduan Orang Tua Mahasiswa | 7

Peran Orang Tua dalam
Keberhasilan Studi Mahasiswa

online shop/mall, cinema, rokok atau makan
dibanding membeli buku.
Di samping itu ada banyak mahasiswa yang
memiliki permasalahan psikologis yang
dapat mengganggu keberhasilan belajar
mereka. Tidak kurang yang merasa kesepian
di tengah keramaian, ada yang lemah
daya juangnya, mahasiswa yang kurang
percaya diri atau kehilangan harga diri
serta yang tidak mampu membangun relasi
interpersonal dengan lingkungan. Masalahmasalah ini sering menyeret mahasiswa
tersebut masuk dalam permasalahan yang
lebih berbahaya seperti pergaulan bebas,
narkoba, kecanduan game atau kecanduan
media sosial, dll.
Dalam hal inilah sebenarnya para
mahasiswa sangat membutuhkan dukungan
dari orangtua, bukan hanya dalam masalah
dana tetapi dipahami kebutuhan emosi
8 | Buku Panduan Orang Tua Mahasiswa

dan ditolong mengelola kemandirian
dan tanggungjawabnya tapi tidak dengan
cara menguasai mereka. Orangtua perlu
membangun komunikasi dengan anak dan
juga dengan pihak kampus, memonitor
nilai kuliah dan SKKK sejak dini. Orangtua
perlu belajar mendengarkan anak dengan
seksama, ijinkan mereka berbicara sesuai
sudut pandang mereka, sehingga kita tidak
mudah menuduh atau mencurigai dan
memarahi mereka berdasarkan pemahaman
kita semata. Hindari sikap menuntut tanpa
mempedulikan keunikan potensi dan
karakter anak. Hal yang paling penting
adalah bekal pendidikan moral dan spiritual
yang telah orangtua tanamkan selama
ini dan terus disemaikan. Dorong anak
untuk mengembangkan soft skill dengan
aktif di kegiatan kelembagaan dan terlibat
lomba-lomba ilmiah. Selamat mendukung
perjuangan para mahasiswa meraih citacitanya berlandaskan hikmat dari Tuhan.

Mengenal Proses Pembelajaran

Mengenal Proses
Pembelajaran
Mengikuti pembinaan dan orientasi studi
(khusus mahasiswa baru).
Mengikuti pendaftaran mata kuliah dan
konsultasi rencana studi dengan Dosen wali
di awal semester.
KHUSUS UNTUK
MAHASISWA BARU
• Mata kuliah di semester pertama diberikan
dalam bentuk paket sehingga tidak perlu
melakukan pendaftaran.
• Untuk semester kedua dan seterusnya
harus mengikuti alur yang sudah ditetapkan.
• Melakukan Pendaftaran Rencana Studi
dan tidak mempunyai tunggakan apapun.
• Melakukan perubahan atau pembatalan
studi, apabila diperlukan.
• Mengikuti perkuliahan.
• Melihat Kartu Rencana Studi dan Kartu
Rencana Pembayaran Kewajiban Keuangan
melalui sim.petra.ac.id.

• Mengikuti ujian yang diadakan oleh dosen
dengan jadwal yang diatur oleh dosen yang
bersangkutan.
• Meng-update alamat surat, dan atau e-mail
orang tua, HP orang tua dan keperluan yang
lain untuk kepentingan pengiriman KHS.
• Mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS).
Syarat untuk mengikuti UTS adalah
melunasi USPP dan tidak mempunyai
tunggakan perpustakaan.
• Mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS).
Syarat mengikuti UAS adalah melunasi
UPRS dan tidak mempunyai tunggakan
perpustakaan.
• Menerima Kartu Hasil Studi (KHS)
melalui e-mail orangtua.
• Mengisi angket dosen sesuai dengan
jadwal di kalender akademik.
• Mengikuti kegiatan-kegiatan ekstra
kurikuler sebagai sarana pelatihan karakter,
kepribadian dan soft skill lainnya.

JADWAL KEGIATAN AKADEMIK
KEGIATAN

SEMESTER GANJIL

SEMESTER GENAP

Pendaftaran Mata Kuliah

27 - 31 Juli 2020

25 - 29 Januari 2021

Awal Kuliah

10 Agustus 2020

8 Februari 2021

Perubahan Mata Kuliah

18 - 20 Agustus 2020

15 - 17 Februari 2021

Pembatalan Mata Kuliah

26 - 28 Agustus 2020

23 - 25 Februari 2021

Ujian Tengah Semester

5 - 15 Oktober 2020

12 - 22 April 2021

Ujian Akhir Semester

7 - 17 Desember 2020

14 - 24 Juni 2021
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Informasi Kewajiban Keuangan

Informasi Kewajiban
Keuangan

Biaya studi di Universitas Kristen Petra terdiri dari komponen sebagai berikut:
• Uang Sumbangan Masuk (USM)
USM hanya dikenakan satu kali dan dapat dibayar secara tunai mapun angsuran sebagai
syarat daftar awal.
• Uang Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (USPP)
USPP dikenakan setiap semester dan dibayar pada bulan September untuk semester gasal
dan pada bulan Maret untuk semester genap (syarat mengikuti Ujian Tengah Semester).
• Uang Daftar Ulang (UDU)
UDU dikenakan setiap awal tahun akademik yang baru dan harus dibayarkan di bulan Juni
(syarat mengikuti Ujian Akhir Semester).
• Pelunasan biaya studi ini merupakan syarat untuk mengikuti seluruh rangkaian proses
akademik di Universitas Kristen Petra, termasuk mengikuti Ujian Tengah Semester, Ujian
Akhir Semester dan proses Pendaftaran Rencana Studi di tiap semester.
• Jumlah seluruh biaya studi tidak berubah selama proses studi normal. Setelah melewati
masa studi normal (4 tahun), USPP, UPRS dan UDU akan berubah mengikuti satu
angkatan berikutnya, demikian seterusnya untuk tiap tahun.
• Bila kesulitan keuangan, silahkan lihat: BANTUAN KEUANGAN UNTUK
MAHASISWA (Hal 16).
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Proses Pembayaran Biaya Studi

Proses Pembayaran
Biaya Studi
Jadwal Pembayaran Kewajiban Keuangan Mahasiswa:
JENIS KEWAJIBAN

GANJIL

GENAP

USPP

September

Maret

UPRS

Oktober

April

UDU

Juni

S

etiap awal semester, mahasiswa dapat melihat jadwal pembayaran biaya studi yang
harus dibayar pada website sim.petra.ac.id (di bagian perkuliahan - informasi tambahan
keuangan)
• Pembayaran biaya studi dilakukan melalui Virtual Account Bank Mandiri dan Bank
BCA (sesuai program studi) mengikuti syarat dan ketentuan bank.
• Untuk kelancaran administrasi, mahasiswa atau orang tua/wali jangan menyetorkan
langsung biaya ke rekening Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Petra (YPTK) Petra.
• Keterlambatan pelunasan USPP dan UPRS akan dikenakan denda administrasi sebesar
Rp 150.000,- sedangkan keterlambatan pelunasan UDU dikenakan denda administrasi
sebesar Rp 100.000,• Pelunasan USPP dan UPRS yang dilakukan 2 minggu sebelum UTS, UAS dan PRS,
wajib menunjukkan bukti transfer dan mengambil surat dispensasi keuangan.
• Informasi seputar keuangan mahasiswa dapat di e-mail ke infobak@petra.ac.id.
Mahasiswa wajib mengecek sim dan e-mail @john.petra.ac.id.
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Pencabutan Hak Sebagai Mahasiswa

Pencabutan Hak
Sebagai Mahasiswa
Hal Keuangan
Bagi mahasiswa yang tidak melunasi kewajiban keuangan selama satu semester akan
diajukan kepada Rektor untuk dicabut haknya sebagai mahasiswa Universitas Kristen Petra,
setelah diadakan konsultasi dengan Ketua program dan Dekan fakultas terkait.
Limit Studi
Mahasiswa akan diajukan kepada Rektor untuk dicabut haknya sebagai mahasiswa
Universitas Kristen Petra, bila:
- melebihi batas waktu studi untuk Program Strata 1 (S-1) yaitu 14 semester
- IPS (Index Prestasi Semester) < 1.5 selama 3 kali berturut-turut
- SKS yang harus diselesaikan atau IPK (Index Prestasi Kumulatif ) atau nilai D tidak
memenuhi persyaratan. (lihat tabel di bawah ini)
Tahapan

I

II

III

Beban studi yang harus 36 sks
diselesaikan

110 sks

Seluruh sks yang
diwajibkan

Nilai D maksimum (dari 20%
total sks)

10%

Evaluasi setelah mahasiswa 4 semester
studi selama

IPK minimal

2

10 semester

2

14 semester *)

2

10%

Hal Kelengkapan Persyaratan Definitif
Setiap mahasiswa baru wajib melengkapi persyaratan definitif seperti tercantum pada sim.
petra.ac.id. Bagi mahasiswa yang belum dapat melengkapi sesuai waktu yang ditetapkan
di website tersebut, peringatan akan diberikan melalui pengumuman di sms/email/account
Petra dengan batas waktu tertentu untuk segera melengkapinya.
Mahasiswa yang mengabaikan peringatan atau tidak dapat melengkapi persyaratan
definitifnya, akan diberikan sanksi berupa pemblokiran Rencana Studi hingga pencabutan
haknya sebagai mahasiswa.

12 | Buku Panduan Orang Tua Mahasiswa

Pembinaan Kemahasiswaan

Pembinaan Kemahasiswaan
B

erdasarkan Visi dan Misi UK Petra yang bertujuan untuk mendidik mahasiswa dan
menghasilkan lulusan yang tinggi iman, tinggi ilmu dan tinggi pengabdian yang
berkarakter caring dan berwawasan global, maka untuk itulah mahasiswa UK Petra tidak
hanya dididik secara aktif mengasah dan mengembangkan kemampuan softskills mereka.
Penting
Softskills adalah suatu kemampuan mendasar manusia yang terkait erat dengan karakter,
etika dan kemampuan sosial seseorang. Contoh softskills adalah kemampuan kepemimpinan,
tanggung jawab, organisasi, komunikasi, negosiasi, kerjasama, etika kerja yang baik, inisiatif,
pengambilan keputusan, pencarian solusi permasalahan (problem solving), dan lainnya.
Kemampuan softskills perlu untuk dilatih, membutuhkan waktu untuk mengembangkan
dan sangat penting untuk sukses masa depan.
Hal ini menjadi pemicu bagi UK Petra untuk membekali mahasiswa dengan softskills yang
dibutuhkan oleh lulusan nantinya. Selama ini, UK Petra melalui sumber daya yang ada
telah melakukan berbagai aktivitas untuk mengembangkan softskills mahasiswa dengan
proses pembinaan dan pendampingan yang dimulai sejak tahapan mahasiswa baru,
berlanjut dengan berbagai pelatihan dari tahun ke tahun perkuliahan sampai pembinaan
karir untuk persiapan kelulusan.
Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan terkait dengan pembinaan kemahasiswaan UK
Petra:
1. Pembinaan wajib mahasiswa baru (Welcome Grateful Generation, Ethics Enricment,
LKMMTD dan Upacara Bendera)
2. Satuan Kredit Kegiatan Kemahasiswaan (SKKK)
3. Penghargaan Ekstrakurikuler
4. Predikat Lulusan Aktif Berprestasi
Detail dari semua penjelasan ini dapat dipelajari di:
- Buku Panduan Kemahasiswaan UK Petra yang akan dibagikan pada saat WGG
- Download dari website BAKA (http://baka.petra.ac.id), bagian “download files”
- Informasi lebih lanjut, dapat menghubungi BAKA (Biro Administrasi Kemahasiswaan
dan Alumni), Gedung D.207, pada hari/jam kerja
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Pembinaan Kemahasiswaan

1) Pembinaan Wajib Mahasiswa Baru
A. Welcome Grateful Generation (WGG) - tujuan dan bentuk kegiatan:
Adalah proses orientasi untuk menyambut, mengarahkan dan mempersiapkan diri setiap
mahasiswa baru sebelum memasuki dunia perkuliahan, memperkenalkan layanan dan
lingkungan kampus UK Petra, termasuk di dalamnya memotivasi mahasiswa baru untuk
mulai dengan serius memikirkan hidup dan masa depannya dengan memaksimalkan waktu
4 (empat) tahun perkuliahan.
Tujuan dari Welcome Grateful Generation (WGG) adalah:
- mengenal dan memaknai diri sendiri dan potensi
- mengenal kampus dan layanan untuk mahasiswa
- mengenal mahasiswa sebagai masyarakat intelektual yang dapat berkontribusi untuk
masyarakat dengan ilmu dan kemampuannya
- mengetahui arti dan termotivasi untuk menjadi mahasiswa sebagai masyarakat ilmiah
- mengetahui dan memahami karakteristik program studi dan profil lulusannya, mengerti
diri sendiri, kenal cara belajar dan perencanaan karir
- mengetahui realita dan pengaruh kehidupan sosial anak muda
- kekeluargaan dan saling mengenal dalam satu program studi
B. Ethics Enrichment (EE)
Kegiatan pembinaan mahasiswa baru terkait Mata Kuliah “Etika”, dengan pertemuan setiap
Jumat, 2 jam/minggu selama semester 1, dalam bentuk kelompok kecil yang dipandu dan
didampingi oleh 1 atau 2 orang ASTOR (mahasiswa senior).
C. Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa - Tingkat Dasar (LKMM-TD)
Untuk mencapai Lulusan UK Petra dengan kemampuan memimpin dengan dasar Servant
Leadership dan memiliki kemampuan teknis manajemen yang baik, maka semua mahasiswa
baru diwajibkan untuk mengikuti kegiatan LKMM-TD yang diselenggarakan di awal
semester 2 sebagai bagian dari pembinaan mahasiswa baru.
Adapun materi LKMM-TD adalah keterampilan MANAJEMEN KEPANITIAAN,
dengan tujuan membentuk mahasiswa kritis akan realita kondisi lingkungan dan kreatif
dalam mencari solusi permasalahan yang dikerjakan dalam bentuk kegiatan dan kepanitiaan.
D. Upacara Bendera
Merupakan upaya untuk mengarahkan, mengingatkan, dan memotivasi Nasionalisme
mahasiswa UK Petra. Upacara dilakukan sebanyak 5 kali upacara bendera yaitu (17 Agustus,
28 Oktober, 10 November, 2 Mei dan 1 Juni), namun setiap mahasiswa hanya diwajibkan
mengikuti 2 kali upacara bendera dalam 1 tahun yaitu: 17 Agustus (termasuk 2 kali latihan
upacara bendera 17 Agustus) yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa dan 1 kali lagi
upacara bendera sesuai dengan jadwal upacara setiap prodi.
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Pembinaan Kemahasiswaan
2) Satuan Kredit Kegiatan Kemahasiswaan (SKKK)
Untuk memotivasi mahasiswa dalam mengembangkan diri dengan berkegiatan dan
berinteraksi dengan banyak orang sekaligus mengembangkan kompetensi softskills, maka
mahasiswa diwajibkan mengumpulkan minimal 40 (empat puluh) poin SKKK dalam
jangka waktu 4 tahun perkuliahan.
Cara mendapatkan poin SKKK dan keterangan lengkap mengenai SKKK dapat dipelajari
dari Panduan Mahasiswa UK Petra 2020.
Sanksi
Apabila sampai masa kelulusan (4 tahun), mahasiswa tidak berhasil mengikuti semua
kegiatan wajib bidang Pembinaan Awal Kemahasiswaan (WGG, LKMM-TD, dan
Upacara Bendera) dan tidak berhasil mengumpulkan jumlah minimal poin SKKK wajib,
maka mahasiswa tersebut tidak diperkenankan mengikuti upacara wisuda.
Tetapi tetap dinyatakan lulus S1 (Ijazah dan transkrip nilai tetap diberikan)
3) Penghargaan Ekstrakurikuler
Adalah penghargaan yang diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi
ekstrakurikuler atau publikasi hasil karya:
- menjadi juara kompetisi/lomba kategori mahasiswa
- merupakan utusan resmi provinsi dalam mengikuti kegiatan kompetisi/lomba tingkat
Nasional, atau mewakili Indonesia dalam mengikuti kegiatan kompetisi/lomba tingkat
Internasional
- memiliki publikasi hasil karya dengan mencantumkan identitas pemilik karya sebagai
mahasiswa UK Petra
Bentuk Penghargaan Ekstrakurikuler:
Diberikan dalam bentuk “voucher” USPP atau UPRS yang besarnya disesuaikan dengan
kategori prestasi atau karya yang dipublikasikan, seperti yang tercantum dalam tabel (lihat
buku Panduan Mahasiswa UK Petra 2020)
4) Predikat Lulusan Aktif Berprestasi
Selain predikat Wisudawan di bidang akademik yaitu Predikat Wisudawan Cumlaude,
maka ada satu lagi Predikat Lulusan Aktif Berprestasi
Diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- IPK > 3.00 dengan masa studi maksimal 9 (sembilan) semester
- pernah menerima Penghargaan Ekstrakurikuler, atau pernah menjadi Mahasiswa
Berprestasi (MAWAPRES) UK Petra, atau pernah menjadi anggota Kongres Mahasiswa
Lembaga Kemahasiswaan, Ketua Pelayanan Mahasiswa (PELMA) atau Koordinator Tim
Petra Sinergi (TPS) yang mendapatkan hasil penilaian yang baik pada akhir periode jabatan
- Lulus dari semua kegiatan wajib pembinaan yang ditetapkan
- memenuhi SKKK > 160 poin, sesuai ketentuan pembidangan berlaku
- detail lebih jelas dapat dilihat di buku Panduan Mahasiswa UK Petra 2020
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Bantuan Keuangan Untuk Mahasiswa

Bantuan Keuangan
untuk Mahasiswa
U

niversitas Kristen Petra memberikan layanan bantuan Keuangan kepada mahasiswa
sebagai perwujudan komitmen sebagai Universitas yang global dan peduli sesuai
dengan amanat kasih Kristus.
1. Beasiswa Internal UK Petra untuk Mahasiswa Baru
Beasiswa Mahasiswa Baru, Proses pengajuan SEBELUM menjadi mahasiswa baru, saat
proses penerimaan mahasiswa baru:
- Beasiswa Peduli Mahasiswa Baru (Peduli MABA)
- Beasiswa Kawasan Timur Indonesia (KTI) untuk program studi FKIP
2. Beasiswa Internal UK Petra untuk Mahasiswa Aktif
- Beasiswa Prestasi Akademik (BPA) untuk mahasiswa dengan IPK terbaik di akhir tahun
pertama, berupa bebas USPP 100% maksimal sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta
rupiah) selama 1 semester
- Beasiswa Fungsionaris Lembaga Kemahasiswaan (FLK) untuk mahasiswa yang aktif
terlibat dalam kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan dan tetap berprestasi dalam
akademik
- Beasiswa Peduli Mahasiswa Aktif
3. Beasiswa Eksternal yang berasal dari pemerintah, lembaga donor, industri dan alumni
4. Penghargaan Ekstrakurikuler
5. Sistem pembayaran angsuran
6. Pinjaman studi mahasiswa
7. Menjadi mahasiswa paruh waktu (MPW) yaitu bekerja part-time di salah satu unit kerja
kampus
Mahasiswa diharapkan dapat secara AKTIF mencari informasi tentang KEGIATAN
KEMAHASISWAAN maupun informasi BANTUAN KEUANGAN dan
PENGUMUMAN lainnya yang penting selama berkuliah. Informasi disebarkan melalui
email mahasiswa, papan pengumuman, DIVo, dan media sosial. Atau dapat menghubungi
Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni (BAKA) di Gedung D.207.
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Fasilitas Layanan Otomasi

Fasilitas Layanan
Otomasi

LAYANAN INFORMASI AKADEMIK

M

ahasiswa dapat mengakses informasi akademiknya melalui sim.petra.ac.id. Informasi
yang dapat diakses antara lain: PRS, KRS, KHS, Transkrip, Jadwal Kuliah UTS/
UAS, Keuangan, dll.
Informasi kemahasiswaan dapat diakses melalui: http://student.petra.ac.id.
Informasi yang dapat diakses adalah: SKKK, penghargaan ekstra kurikuler, berkas-berkas
kemahasiswaan, pengumuman + pengajuan bantuan keuangan, dll.
Cara mengakses layanan:
- mahasiswa membuka sim.petra.ac.id, memasukkan account dan password (sesuai yang ada
di Petra Net)
- apabila mahasiswa belum memiliki account di Petra Net, bisa menghubungi tim Petra Net
Pusat Komputer UK Petra telp. 2983311

Buku Panduan Orang Tua Mahasiswa | 17

Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru

Informasi Penerimaan
Mahasiswa Baru
L

ayanan ini diberikan kepada calon mahasiswa baru atau orang tua yang memerlukan
informasi aktivitas penerimaan mahasiswa baru. Informasi yang diberikan meliputi:
• Informasi Program Studi/Program
• Informasi jalur
• Syarat Program Studi/program
• Tata tertib
• Jadwal pendaftaran
• Info keuangan
• Informasi lain
• FAQ
Cara mengakses layanan, dengan membuka: http://admission.petra.ac.id
NOMOR TELPON, FAX DAN EMAIL PENTING
INFORMASI

Informasi umum

Informasi akademik
mahasiswa

BIRO/UNIT
UK Petra

BAA

Konsultasi masalah
psikologis

PKPP

BAK

Kegiatan
kemahasiswaan

BAKA

Keamanan

UKK

Bantuan keuangan

2983000

FAX

8436418

2983155

Informasi
penerimaan
mahasiswa baru

Kewajiban keuangan

TELP

Humas dan informasi Informasi
studi
Studi
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2983152

EMAIL

info@petra.ac.id
baa-info@petra.ac.id

8476014

Admisi@petra.ac.id

2983175

bak@petra.ac.id.

2983202

konseling@petra.ac.id

2983183
2983182

8436418

2983338
2983193

baka@petra.ac.id
tanpus@petra.ac.id

8492562

info@petra.ac.id

Pusat Konseling & Pengembangan Pribadi

Pusat Konseling &
Pengembangan Pribadi

Kami hadir sebagai unit pendukung untuk menunjang kelancaran proses akademik.
LAYANAN KAMI:
• Konseling
• Bibliotherapy
• Seminar dan Pelatihan
• Dinamika Kelompok
• Psikotes
Jam Layanan:
Senin - Jumat: 08.00 - 15.00 di Gedung D-111 (lantai 1)
WA: 0895 2330 5960
http://pkpp.petra.ac.id
IG: counseling_pcu
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