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PELAKSANAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas capaian Pembelajaran seseorang yang

dipero eh dari pendidikan forrnal atau nonformal dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan

Berdasarkan S( Ketua STIKI No. 296/ LBG.(X/ STIKI/Vll/ 2020, mulaisemester ganjil 2020/2021 STIKI

akan melakanakan RPL tape 42 bagi mahasiswa dan calon mahasiswa STlKl. RPL tipe A2 adalah

metode pengakuan terfiadap hasil belajar yang berasal dari pendidikan nonformal, dan/ataLl
pengalaman kerja mahasiswa/calon mahasiswa yang dilakLrkan melalui dua tahap

yaitu:

asesmen

dan rekognisi.
Pada semester Banjil 2020/2021 ada 2 mata kuliah yang ditawarkan melalui program RPL A2, yaitu:

1.

Pemro8raman Web untuk mahasiswa darj Program Studi Teknik lnformatika, Sistem lnformasi,
dan

2.

l\4a

najemen lnformatika.

Animasi2D untuk mahasiswa dari Program Studi Desain Komu

n

ika si

Visual-

Mahasiswa yang memiliki pendidikan nonformal, dan/atau pengalaman keria yang relevan denBan

r.ata kuliah tersebut dapat mengikuti program RPL Mahasiswa yang ditetapkan kompeten atau
ulus melalui program RPI- dinfdtakan lulus mata kuliah teEebut dan tidak perlu mengikuti kegiatan
perkuliahan.
Berikut adalah prosedur mengikuti Program RPL:

1-

Mahasiswa mengajukan permohonan mengikuti program RPL dengan cara mengisi Form
Pendaftaran RPL.

2.

Mahasiswa membayar biaya RPL, yaitu sebesar biaya sks mata kuliah Pemrogram Web/Animasi
2D.

.

Jika pada semester ganjil 2020/2021 rnahasiswa telah mengambil mata kuliah pada saat

perwalian dan membayar sks terkait, maka mahasiswa dianBgap telah melakukan
pembayaran baaya RPL. Mahasiswa yaflg lulus program RPt

tidak perlu

mengikuti

perkuliahan dan UTS/UAS. Mahasiswa fang tidak lulus melalui program RPL tetap dapat

mengikuti kegiatan perkuliahan dan UTS/UAS mata kuliah, akan tetapi mahasisw. wajib
membayar biaya tambahan RPt sebesar Rp 100.000.
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.

Jika pada semester ganjil 2020/2021 mahasiswa tldak mengambl mata kuliah pada saat

perwa an, maka mahasiswa wajib t€nebih dahulu m€mbayar biaya

RPt yang beiarnya sam.

dengan biaya pengamblan sks mata kuliah Mahasiswa yang ullrs progr.m RPLtldak perl!
meng kutl perkuliahan dan UTS/UAS. Mahasiswa yang tidak ulus me alui program RPL watib
mengulang mata kullah nrelaluiperku lahan reguler.

3

[4ahasiswa mengikuti proses asesmen portofolio dan/atau

4

Berdas.rkan hasil !sesmef m.has sw.

tes a nnya

.k.n diny.t.k.n kompeten/tidak

pada jadwal yang

kompeten pad.

m.t.

kuliah yans diui kan

ladwa pe aksanaan

RPL

adalah sebagaiber kut

1 P€nd:flaran RPt
: 21 September 2 Oklober 2020
2 Pe.k5.n.;n.sesmen :6 9Oktober2020
I Pe rg!m!nr.n hasil a5esmen : 14 Oktober 2020
Form Pendaftaran RPL dapat didown oad mela ui

https://b.!.!Ijl!.!!r!11!ltn!Itl

Pembayaran biaya RPL dapat dilakukan melalui ACC EANK MAND

R

Kl MALANG No

5T

Rek

r440002562525.
f-orm Pendaftaran RPt yang te ah

d s dan dientkapl bLrkt p€ndukung

bukt pernbayaran meli u l]!Ip r'a

t , !.iiai1.,.nFPL

d klrillrkan beserta deng:n

Denrkan nfo.rna! ln kanr s.mpa kan seb.ga p.nduan b.gi mahassw. untuk mengikut program
iPL

il 5it

p;de 5!mener g.njI2020/2021
7 September 2020
ua l,

diaman

S., S.T.,

M.Kom

