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1. TUJUAN : 

Tujuan dari penyusunan SOP daya tampung ini adalah sebagai berikut : 

a. Pedoman dalam penetapan jumlah daya tampung mahasiswa baru di setoap program 

studi yang ada di Universitas Pandanaran 

b. Panduan dalam proses penetapan daya tampung mahasiswa baru yang berkaitan dengan 

prosedur tertulis, yang berkaitan dengan tata cara penetapan daya tampung di lingkungan 

Universitas Pandanaran 

 
2. RUANG LINGKUP : 

Ruang lingkup SOP penetapan daya tampung ini meliputi: 

a.  Seluruh kegiatan akademik dan kemahasiswaan di Universitas Pandanaran 

b.  Seluruh pemegang kebijakan bidang akademik dan kemahasiswaan yang ada di 

Universitas Pandanaran, mulai dari tingkat program studi, fakultas, dan universitas. 

 

3. TARGET MUTU : 

a. Tersusunnya suatu pedoman penetapan jumlah daya tamping mahasiswa baru di setiap 
program studi yang ada di Universitas Pandanaran. 

b. Terpenuhi dan tercapainya daya tampung mahasiswa baru pada masing-masing program 

studi di Universitas Pandanaran 

 
4. DEFINISI : 

Penetapan daya tampung adalah suatu pedoman baku yang digunakan untuk proses 

penetapan jumlah daya tampung mahasiswa baru pada setiap program studi yang ada di 

Universitas Pandanaran 

 

5. REFERENSI : 

Referensi yang digunakan adalah : 

a. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

d. Statuta Universitas Pandanaran Tahun 2014. 

e. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pandanaran Tahun 2013. 

 



 

 

SOP PENYUSUNAN VISI MISI 

UNIVERSITAS PANDANARAN SEMARANG 

Kode/No :  

002/SOP/Kms/UNPAND/2016 

Revisi : 0 

Tanggal : Februari 2016 

Halaman : 02 dari 02 

 

 

6. DISTRIBUSI : 

Pihak-pihak yang terkait adalah : 

a. Rektor 

b. Wakil Rektor 

c. Ketua Lembaga 

d. Dekan  

e. Ketua Program Studi 

f. Dosen 

g. Mahasiswa dan alumni 

h. Stakeholders 

 
7. PROSEDUR : 

Prosedur pelaksanaan penetapan daya tampung mahasiswa baru Universitas Pandanaran 
yaitu sebagai berikut: 

a. Universitas melalui wakil rektor bidang akademik dan wakil rektor bidang 
kemahasiswaan menyurati dan memberitahukan kepada setiap program studi melalui 

fakultas untuk melakukan rapat penentuan daya tampung penerimaan mahasiswa baru 
b. Program studi melakukan rapat untuk: 

1) Menghimpun data jumlah dosen tetap, mahasiswa aktif, dan sarana prasarana 
pendukung; 

2) Memperkirakan jumlah mahasiswa lulus pada tahun berjalan; 
3) Menghitung rasio jumlah dosen tetap dan mahasiswa serta sarana prasarana 

pendukung; 
4) Menetapkan daya tampung masing-masing jurusan/program studi. 

c. Program studi menyampaikan dan mengkoordinasikan hasil rapat daya tampung 
program studi kepada fakultas. 

d. Fakultas menyampaikan usulan daya tampung mahasiswa baru setiap program studi ke 
universitas melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan 

e. Universitas melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan melakukan verifikasi data 
usulan daya tampung dari fakultas 

f. Universitas melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Menyusun draft SK rektor 
tentang daya tampung mahasiswa baru 

g. Universitas melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan mengadakan rapat daya 
tampung dengan fakultas 

h. Universitas melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan menyampaikan hasil rapat 
berupa ketetapan daya tampung setiap program studi Universitas Pandanaran ke bagian 

kesekretariatan untuk penerbitan SK Rektor tentang daya tampung mahasiswa baru. 
i. Bagian kesekretariatan menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang daya tampung 

mahasiswa baru di Universitas Pandanaran yang sudah ditanda tangani rektor. 
 

 
 



 

j. Universitas melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan mendistribusikan SK daya 

tampung mahasiswa baru ke fakultas dan program studi di lingkungan Universitas 
Pandanaran 
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