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KATA PENGANTAR 

 

Pembangunan pendidikan nasional dilandasi oleh paradigma 

membangun manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang memiliki 

kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan 

secara optimal. Upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya melalui 

pendidikan menempatkan guru sebagai pendidik professional yang memiliki 

tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak 

usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah.  

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional tersebut berfungsi 

untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran 

dalam rangka mengembangkan peserta didik  agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang 

demokratis dan bertanggung jawab. 

Undang‐Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

mengamanatkan bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai tenaga 

pendidik profesional, guru wajib memiliki kualifikasi akademik minimal S‐1. 

Pada saat ini masih terdapat sekitar 60% guru yang belum memenuhi 

kualifikasi akademik yang dipersyaratkan tersebut. Belum lagi  masih 

banyaknya guru yang mengajar tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang 

mereka miliki. Keadaan ini cukup memprihatinkan, dengan prosentase lebih 

dari 50% di seluruh Indonesia.  

Hal ini seharusnya menjadi salah satu titik sentral perbaikan sistem 

pendidikan di Indonesia, mengingat semakin maju-nya suatu negara 

bermula dari pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang berkualitas 

bermuara dari pembelajaran yang berkualitas, pembelajaran yang 

berkualitas dimulai dari pengajar yang berkualitas pula. Oleh karena 

terobosan-terobosan dalam rangka untuk meningkatkan kualifikasi 

akademik dari para guru meski harus dilakukan,  mengingat masih adanya 

niat dari para guru-guru yang belum berkualifikasi S1 tersebut namun 

terkendala beberapa hal antara lain,  waktu yang mereka miliki untuk studi 

lanjut terbatas sebab hampir  seluruh waktunya telah dihabiskan untuk 

mengajar  sekolah,  jarak antara tempat tinggal dengan kuliah yang sangat 

jauh, belum lagi terkendala juga biaya perkuliahan yang mahal. Oleh 
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karena itu dalam rangka berperan dalam meningkatkan pendidikan di 

tanah air dengan mempersiapkan tenaga-tenaga guru yang memenuhi 

kualifikasi yang telah diamanatkan undang-undang  maka IKIP Veteran ( 

IVET) Semarang berinisiatif membuka Program Sarjana Kependidikan 

Khusus ( Program SKK )  berdasarkan SK Rektor No. 

044/IKIPVET.H/Q/I/2015 yaitu suatu program yang dirancang untuk 

membantu para guru yang belum memiliki kualifikasi S1 / yang tidak linier 

untuk dapat meraih kualifikasi-kualifikasi  tersebut dengan beberapa 

perlakuan-perlakuan Khusus dengan memperhatikan kebijakan  rekognisi 

pengalaman masa lampau ( RPL ) dari para peserta program ini.  

Selanjutnya dalam rangka untuk melaksanakan program tersebut 

perlu kiranya  di susun  buku  panduan yang disusun sebagai acuan umum 

dalam rangka memberikan gambaran pelaksanaan Program Sarjana 

Kependidikan Khusus  yang  implementasinya dan operasionalnya 

diserahkan kepada masing-masing program studi / Jurusan di lingkungan 

IKIP Veteran Semarang. 
 

Terimakasih.  

Semarang, 12 Januari 2015 

        Rektor 

 

 

 

DR. Bambang Triono, MM 

NIY. 607091963 
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A. PENGERTIAN  

1.  Adalah program yang diperuntukan bagi para guru  dengan basic 

ijazah DII/III kependidikan/non kependidikan, ijazah S1 

Kependidikan/non kependidikan yang ingin melanjutkan /pindah 

studi ke S1 Kependidikan yang mempunyai waktu  dan biaya 

terbatas 

2.  Status program Sarjana Kependidikan Khusus ( PSKK ) sama 

dengan program transfer, namun mendapatkan perlakuan yang 

sedikit berbeda ( Khusus ) yaitu dengan dengan mendapatkan 

pengurangan sejumlah SKS dalam konversi mata kuliah dengan 

melihat status, Rekognisi pengalaman masa lampau ( RPL)   dari 

masing-masing mahasiswa pada program ini yaitu status dan 

pengalaman  sebagai guru ( negeri/swasta ).   

 

B. DASAR PELAKSANAAN 

1. UU No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen 

2.  UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

3. UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 

4. PP.  No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia 

5. PERMENDIKBUD  No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi   

6. Pasal 4 Ayat 2 huruf a PERMENDIKBUD No, 73 tahun 2013 tentang 

rekognisi pengalaman masa lampau ( RPL ) 

7. PERMENDIKBUD Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi. 

8. SK Rektor IKIP Veteran Semarag No. 044/IKIPVET.H/Q/I/2015 

tentang Program Sarjana Kependidikan Khusus  
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C. PERSYARATAN MENJADI MAHASISWA  

1. Mendaftar sebagai mahasiswa  

2. Berbasic ijazah basic ijazah DII/III kependidikan/non kependidikan, 

ijazah S1 Kependidikan/non kependidikan 

3. Menunjukan bukti NUPTK, Peg-ID dan Atau SK guru tetap                   

( negeri/Swasta ). 

4. Berstatus sebagai guru ( negeri/swasta ) dan mendapat surat izin 

belajar pada IKIP Veteran Semarang  dari tempat bekerja ( izin dari 

kepala sekolah ) 

5. Jenis kelamin pria dan wanita dengan tidak terbatas pada usia 

 

D. SISTEM  DAN  TEMPAT PERKULIAHAN   

1. Sistem perkuliahan Program SKK  pada prinsipnya sama dengan 

kelas regular maupun transfer  lainnya  namun pelaksanaannya  

metode dan system perkuliahan fleksibel  (dapat dilaksanakan  

pagi, siang,  malam, mingguan , sistem setengah block maupun 

sistem  Full block )  

2. Sistem Pelaksanaan perkuliahannya sepenuhnya di laksanakan oleh 

jurusan masing-masing dan  dibenarkan apabila metode perkuliahan 

didasarkan atas musyawarah untuk mencari kesepakatan metode 

dan waktu perkuliahan antara program studi/ jurusan dengan 

peserta program SKK ( mahasiswa ). 

3. Prinsip perkuliahan sesuai standar operasional prosedur ( SOP ) 

Perkuliahan IKIP Veteran Semarang  yaitu antara 12 hingga 14 tatap 

muka ( pertemuan ). 

4. Tempat perkuliahan WAJIB di kampus IKIP Veteran Semarang jalan 

Pawiyatan Luhur IV/17 Semarang. 

5. Pelaksanaan perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya Tidak 

diperbolehkan hari minggu dan hari libur nasional.   
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E. KONVERSI MATA KULIAH DAN PENGURANGAN  SKS 

1. Semua mahasiswa peserta Program Sarjana Kependidikan Khusus       

( PSKK ) sebelum mengikuti perkuliahan wajib terlebih dahulu 

melakukan konversi mata kuliah 

2. Pelaksanaan dan jenis-jenis pengakuan matakuliah yang dapat di 

konversi sepenuhnya di serahkan pada program studi/ jurusan 

masing- masing  

3. Pelaksanaan  konversi mata kuliah menjadi tanggung jawab ketua 

jurusan/ Program studi masing-masing 

4. Pengurangan jumlah SKS  berlaku  

- Maksimal 20 SKS bagi peserta yang telah memiliki NUPTK 

- Maksimal 10 SKS bagi mereka yang memiliki Peg-ID 

- Maksimal 5 SKS bagi mereka yang memiliki SK Guru tetap                 

( negeri/Swasta ) dengan minimal masa kerja minimal 2 tahun   

 

F. METODE PERKULIAHAN DAN KETENTUAN SKS  

1. Metode perkuliahan Program Sarjana Kependidikan Khusus 

berdasarkan  azaz fleksibilitas ( berdasarkan kesepakatan program 

studi/jurusan dengan mahasiswa ) namun dengan tetap 

memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

2. Apabila metode perkuliahan seperti kelas regular ( Perkuliahan 

dilaksanakan  dalam tiap hari baik pagi, siang maupun malam )   

maka ketentuan SKS yang dapat diambil  mahasiswa dalam tiap 

semesternya adalah maksimal  24 SKS  ( berlaku ketentuannya ). 

3. Apabila metode perkuliahan mingguan, sistem setengah blok  

dan atau sistem full Block maka ketentuan SKS yang dapat diambil 

mahasiswa dalam semesternya maksimal 18 SKS. 

4. Metode perkuliahan mingguan ( kuliah dilaksanakan dengan 

memilih satu, dan atau dua hari saja dalam satu minggu )  pemilihan 
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hari kuliah berdasarkan kesepakatan program studi/jurusan dengan 

mahasiswa. 

5. Metode perkuliahan sistem setengah blok ( kuliah dilaksanakan 

dengan memilih minimal 6  hari perkuliahan tahap I dan minimal 6  

hari perkuliahan tahap II  dengan terdapat jeda waktu dalam 

beberapa minggu dan atau beberapa bulan ).  

a. 6 hari perkuliahan tahap I   

HARI ACARA KETERANGAN 

Senin s/d 

Sabtu 

 

Perkuliahan 

aktif 

 Kuliah tiap hari 

 Maksimal 14 jam tiap hari, 

 Rata-rata 6-8 mata kuliah tiap 

hari 

 Maksimal 18 SKS 

 1 SKS setara 50 menit  

 ( Pemilihan masa kuliah tahap 

I berdasarkan kesepakatan 

program studi/jurusan dengan 

mahasiswa ) 

 

b. 6 hari perkuliahan tahap II 

HARI ACARA KETERANGAN 

Senin s/d 

sabtu 

 

Perkuliahan 

aktif 

 Kuliah tiap hari 

 Maksimal 14 jam tiap hari, 

 Rata-rata 6-8 mata kuliah 

tiap hari 

 Maksimal 18 SKS tiap 

mahasiswa 

 1 SKS setara 50 menit  

 ( Pemilihan masa kuliah 



BUKU PANDUAN PSKK 

 

5 
 

tahap II berdasarkan 

kesepakatan program 

studi/jurusan dengan 

mahasiswa ) 

 

6. Metode perkuliahan sistem Full blok ( kuliah dilaksanakan dengan 

memilih minimal 12 hari perkuliahan )  

HARI ACARA KETERANGAN 

Senin s/d 

sabtu 

 

Perkuliahan 

aktif 

 Kuliah aktif minggu ke I                  

( pertama ) 

 Kuliah tiap hari 

 Maksimal 14 jam tiap hari, 

 Rata-rata 6-8 mata kuliah tiap 

hari 

 Maksimal 18 SKS tiap mahasiswa 

 1 SKS setara 50 menit  

 ( Pemilihan masa kuliah  untuk 

minimal 12 hari berdasarkan 

kesepakatan program 

studi/jurusan dengan mahasiswa) 

 

Minggu  Istirahat Tidak Ada Kegiatan Akademik 

Senin s/d 

sabtu 

 

Perkuliahan 

aktif  

Kuliah aktif minggu ke II ( dua ) 

 

G. BIAYA PENDIDIKAN 

Biaya pendidikan Program Sarjana Kependidikan Khusus ( PSKK) adalah 

sama dengan program Transfer yaitu sebagai berikut : 
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No Jurusan SPI SPP BOP 

1 PTM Otomotif  3.000.000 1.500.000 1.500.000 

2 PTIK 3.000.000 1.250.000 1.250.000 

3 P.Ekonomi 2.000.000 1.250.000 1.250.000 

4 P.Sejarah 2.000.000 1.250.000 1.250.000 

5 P.Geografi 2.000.000 1.250.000 1.250.000 

6 P.PKN 2.000.000 1.250.000 1.250.000 

7 P.BK 3.000.000 1.250.000 1.250.000 

8 PG-PAUD 3.000.000 1.250.000 1.250.000 

9 P. Matematika 3.000.000 1.250.000 1.250.000 

10 P.IPA 3.000.000 1.250.000 1.250.000 

 

Keterangan : 

1. SPI dibayar sekali selama studi, dapat diangsur dua kali dalam 

setahun 

2. Biaya Pendaftaran mahasiswa baru Rp. 250.000. ( dua Ratus 

Lima Puluh Ribu Rupiah) 

3 Biaya Konversi Mata Kuliah Rp. 250.000 ( dua Ratus Lima Puluh 

Ribu rupiah ) 

4 Biaya tersebut berlaku untuk penerimaan mahasiswa Baru 

2014/2015 ( biaya untuk tahun-tahun berikutnya dapat 

sewaktu-waktu berubah ) 

 

H. LAIN-LAIN 

1. Penerimaan dan Pendaftaran mahasiswa Program Sarjana 

Kependidikan Khusus ini diselenggarakan 2 ( dua ) kali dalam 

setahun ( semester gasal dan genap ) 

2. Waktu penerimaan dan pendaftaran mahasiswa baru mengacu pada 

kalender akademik IKIP Veteran Semarang  yaitu mengikuti jadual  
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penerimaan dan pendaftaran mahasiswa Transfer dalam setiap 

semester dan setiap tahunnya. 

3. Kuota minimal tiap kelas 20 ( dua puluh )  mahasiswa 

4. Disediakan  RUSUNAWA IKIP Veteran Semarang selama masa 

perkuliahan  

5. Prinsip terselenggaranya program Sarjana Kependidikan Khusus ini 

adalah diperuntukan untuk membantu bagi para guru  dengan basic 

ijazah DII/III kependidikan/non kependidikan, ijazah S1 

Kependidikan/non kependidikan yang ingin melanjutkan /pindah 

studi ke S1 Kependidikan yang mempunyai waktu terbatas maka 

waktu diselenggarakan dalam waktu terbatas yaitu selama 3 tahun 

dan akan di tutup pada tahun 2017. 

 


