
 

Salam Budi Luhur ! 

Acara  “Pertemuan Orang Tua/Wali Mahasiswa Baru Fakultas Teknologi Informasi 

Universitas Budi Luhur” yang diselenggarakan pada hari Jumat, 30 September 2016, jam 

08:00-16:00 WIB, bertempat di Ruang Theater Universitas Budi Luhur (Unit 6 Lantai 4). Tujuan 

dilaksanakan acara ini adalah menghasilkan lulusan dengan masa kuliah 3 atau 3.5 tahun (tepat 

waktu). 

 

Adapun acara ini membahas bagaimana cara memilih peminatan dan cara orang tua memantau 

kuliah putra/putri sehingga dapat lulus kuliah tepat waktu. Acara ini disampaikan oleh bapak 

Arief Wibowo, M.Kom dan Bapak Deni Mahdiana, M.Kom. 
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Universitas Budi Luhur memiliki 3 (tiga) program studi, yaitu Teknik Informatika, Sistem 

Komputer dan Sistem Informasi, dimana Teknik Informatika memiliki 2 (dua) peminatan, yaitu 

Network and Web Security dan Programming Expert. Sistem Informasi memiliki 2 (dua) 

peminatan, yaitu Enterprise Systems dan Technopreneurship. Dan Sistem Komputer 

menghasilkan lulusan yang ahli dalam bidang kontrol digital berbasis mikroprosesor, 

mikrokontroler, embedded controllers - PLC. 

 

“Pada saat memilih peminatan, orang tua disarankan memberikan arahan yang sesuai dengan 

bakat putra/putrinya dan orang tua diharapkan mempertahankan putra/putrinya untuk kuliah dari 

semester 1 hingga lulus dengan memberikan motivasi serta disarankan putra/putrinya untuk tidak 

bekerja supaya fokus kuliah sehingga tidak berhenti ditengah-tengah perkuliahan atau cuti”, ujar 

Bapak Arief. 

 

Selain itu, Universitas Budi Luhur juga memiliki program D3 Unggulan dimana terdapat 2 (dua) 

program studi, yaitu Manajemen Informatika dan Komputerisasi Akuntansi. Program studi 

Manajemen Informatika memiliki 2 (dua) peminatan, yaitu Computer Network dan Multimedia 

Grapic. Sedangkan program studi Komputerisasi Akuntansi memiliki 1 (satu) peminatan, yaitu 

Komputerisasi Akuntansi. 
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Sesuai dengan SK Rektor No. K/UBL/REK/000/019-1/05/15 tentang Ketentuan Beban dan Masa 

Studi serta Status Kemahasiswaan di Universitas Budi Luhur, untuk mahasiswa yang sedang 

menempuh Strata 1 memiliki beban studi sekurang-kurangnya 144 SKS dimana 1 SKS adalah 50 

menit dengan masa studi sekurang-kurangnya 7 semester dan selama-lamanya 14 semester serta 

pada saat semester ke 13 harus sudah melaksanakan Tugas Akhir. Sedangkan untuk mahasiswa 

Diploma 3 memiliki beban studi sekurang-kurangnya 110 SKS dimana memiliki masa studi 

sekurang-kurangnya 6 semester dan selama-lamanya 10 semester. 

 

Universitas Budi Luhur memiliki kompenen penilaian, yaitu 10% kehadiran, 20% Tugas, 30% 

UTS dan 40% UAS. Dimana total pertemuan perkuliahan adalah 16 minggu dan pada pertemuan 

ke 8 akan diadakan UTS  yang telah dijadwalkan oleh dosen, sedangkan pada pertemuan ke 16 

akan diadakan UAS yang telah dijadwalkan oleh BAAK. Dan syarat supaya nilai matakuliah 

dapat dilihat adalah jumlah total pertemuan minimal 80% dari total pertemuan dengan dosen. 
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Syarat untuk lulus, mahasiswa sudah memenuhi jumlah minimal SKS (termasuk lulus KKP dan 

TA) dan memiliki 6 (enam) buah sertifikat selama perkuliahan, dimana per semester wajib 

memperoleh 1 (satu) buah sertifikat, yaitu 1 (satu) buah sertifikat kompetensi algoritma, 1 (satu) 

buah sertifikat kebudiluhuran dan 4 (empat) buah sertifikat kompetensi lainnya yang dapat 

diperoleh dari kegiatan seminar, kuliah umum, dsb. Selain itu, jika mahasiswa memiliki IPK 

diatas 3,51, masa studi paling lambat 3 (tiga) tahun untuk program diploma dan 4 (empat) tahun 

untuk program sarjana, tidak pernah mengulang matakuliah dan nilai tugas akhir minimal B serta 

bukan mahasiswa pindahan eksternal ataupun mahasiswa pindahan internal maupun mahasiswa 

yang alih jenjang, maka mahasiswa tersebut berhak menyandang predikat cumlaude. 

Pada saat mahasiswa/i lulus akan dibekali 3 buah dokumen yaitu SKPI (Surat Keterangan 

Pendamping Ijazah), dimana sertifikat yang diselenggarakan di Universitas Budi Luhur akan 

dimasukkan kedalam SKPI. Selain itu, terdapat transkrip nilai dan ijazah. 

 

Mahasiswa Universitas Budi Luhur akan diberikan fasilitas, antara lain mendapatkan buku gratis 

dengan judul Algoritma dan Pemrograman, Pemrograman PHP dengan Mysql dan Software 

Kuliah Matriks & Transformasi Liner. Mahasiswa juga akan diberikan pendamping yaitu dosen 

PA Dedicated, guna membantu menyusun rencana studi, memonitor kemajuan belajar, 

membimbing mencapai kelulusan dan konsultasi masalah akademik. Orang tua juga dapat 

berkomunikasi dengan dosen PA serta berkonsultasi perihal akademik putra/putrinya. Selain itu, 

mahasiswa akan diberikan fasilitas beasiswa, dimana terdapat 3 (tiga) beasiswa, yaitu dari 

yayasan, pemerintah dan perusahaan. Untuk beasiswa yang berasal dari yayasan dapat diperoleh 

dari prestasi universitas, prestasi kompetensi akademik dan prestasi kompetensi non akademik. 

Untuk beasiswa yang berasal dari pemerintah dapat diperoleh dari peningkatan prestasi 

akademik (PPA), bantuan biaya pendidikan peningkatan prestasi akademik (BPP-PPA) dan 



yayasan Jakarta. Beasiswa yang berasal dari perusahaan dapat diperoleh dari artaiasa dan 

indofood. Fasilitas lainnya yang akan diberikan adalah fasilitas konseling, ketika menjelang lulus 

para mahasiswa akan diberikan training mengenai cara membuat daftar riwayat hidup 

(Curriculum Vitae) yang baik dan bagaimana cara bersikap ketika interview serta  campus 

hairing. 

 

Untuk memantau putra/putrinya, orang tua dapat mengakses website dengan mengunjungi 

http://parent.budiluhur.ac.id atau dengan cara mendownload aplikasi Budi Luhur ParentMobile 

melalui Google Play. Untuk mengakses aplikasi tersebut, orang tua cukup memasukkan NIM dan 

tanggal lahir mahasiswa. Dengan mengakses aplikasi tersebut, orang tua memperoleh informasi 

mengenai jadwal kuliah, nilai semester, kehadiran, history nilai dan history pembayaran serta 

history IPS. Selain itu, orang tua juga dapat memperoleh kalendar akademik dengan 

mengunjungi website http://baak.budiluhur.ac.id. 

 

Pada program studi Teknik Informatika dan Sistem Informasi memiliki program Kelas Unggulan 

dengan latar belakang untuk menghasilkan mahasiswa/i terbaik yang memiliki keunggulan diatas 

rata2 dimana mahasiswa tersebut sebelum lulus sudah bekerja. Selain itu, terdapat program 

pertukaran mahasiswa ke Universitas Gajah Mada (UGM), dimana mahasiswa FTI UBL akan 

dikirim ke UGM Yogyakarta untuk kuliah selama 1 semester. 

Semoga mahasiswa baru Universitas Budi Luhur dapat lulus kuliah tepat waktu dengan meraih 

predikat lulusan terbaik. 
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