
ATURAN PERALIHAN KURIKULUM S1 KPJ 2012-2017 

I. ATURAN UMUM 

1. Kurikulum Dept SaIG 2017 berlaku untuk mahasiswa S1 KPJ angkatan 2016 
dan seterusnya, dan berlaku mulai semester 1 Tahun Ajaran 2017/2018. 

2. Mahasiswa S1 KPJ angkatan 2015 dan sebelumnya tetap menggunakan 
kurikulum 2012. 

3. Berkaitan dengan perubahan status mata kuliah wajib dan pilihan, untuk 
mahasiswa S1 KPJ angkatan 2015 dan sebelumnya status tetap berlaku 
sesuai aturan kurikulum 2012, kecuali untuk mata kuliah yang diatur pada 
poin II.A.5.   

4. Berkaitan dengan perubahan status mata kuliah wajib dan pilihan, untuk 
mahasiswa S1 KPJ angkatan 2016 dan setelahnya status sesuai aturan 
kurikulum 2017. 

5. Berkaitan dengan perubahan syarat pengambilan mata kuliah, untuk 
mahasiswa S1 KPJ angkatan 2015 dan sebelumnya syarat berlaku sesuai 
aturan kurikulum 2017. 

6. Pengulangan mata kuliah merujuk pada tabel konversi mata kuliah dari 
kurikulum 2012 ke 2017.  

7. Mata kuliah baru pada kurikulum 2017 yang tidak ada pada kurikulum 2012 
hanya bisa diambil oleh mhs mulai angkatan 2016; nama mata kuliah dan 
sks pada transkrip nilai sesuai kurikulum 2017. Mata kuliah tersebut adalah:  

• Profesi dan Industri Sains Informasi Geografi 

• Basis Data dan Infrastruktur Data Spasial 

• Praktikum Data dan Infrastruktur Data Spasial 

• Algoritma dan Pemrograman 

• Praktikum Algoritma dan Pemrograman 

• Iklim Tropis 

• Magang 

Pengecualian untuk angkatan 2015 dan sebelumnya diatur pada poin II.A.3. 
 

 
II. ATURAN KHUSUS 

A. Angkatan 2015 dan sebelumnya 

1. Berkaitan dengan pengulangan mata kuliah yang mengalami pergantian 
nama dan jumlah sks, mahasiswa dapat mengambil matakuliah yang baru 
namun di transkrip nilai tetap disesuaikan dengan nama mata kuliah dan 
jumlah sks pada kurikulum 2012. 

Misalnya:  

a. Kartografi Dasar berubah nama menjadi Kartografi, nama pada transkrip 
nilai tetap Kartografi Dasar. 

b. Sistem Informasi Geografis 2 (lanjut) berubah nama menjadi Analisis & 
Pemodelan Spasial, nama pada transkrip nilai tetap Sistem Informasi 
Geografis 2 (lanjut). 



c. Geografi Manusia berubah dari 2 sks menjadi 3 sks, jumlah sks pada 
transkrip nilai tetap 2 sks. 

d. Atlas & Peta Navigasi 2 sks berubah menjadi Visualisasi Informasi 
Geospasial 3 sks, jumlah sks pada transkrip nilai tetap 2 sks. 

2. Berkaitan dengan pengulangan mata kuliah yang dipecah, berikut aturan 
konversinya: 

a. Konversi mata kuliah Penginderaan Jauh Non-Fotografi (2012) adalah 
Penginderaan Jauh Sistem Pasif Non-Fotografi Kelautan (2017). 

b. Konversi mata kuliah Penginderaan Jauh Kelautan dan Atmosfer (2012) 
adalah Penginderaan Jauh Atmosfer dan Perubahan Iklim (2017). 

3. Berkaitan dengan mata kuliah yang dipecah, mata kuliah dan praktikum 
berikut ditawarkan dengan status pilihan: 

• Penginderaan Jauh Pesisir dan Kelautan 
• Praktikum Penginderaan Jauh Pesisir dan Kelautan 
• Penginderaan Jauh Sistem Aktif 
• Praktikum Penginderaan Jauh Sistem Aktif 

4. Berkaitan dengan mata kuliah yang dihapus: 

a. Status mata kuliah Softskill dan Ilmu Sosial Dasar tetap wajib. 

b. Mata kuliah dan praktikum Representasi Data dan Semiologi dihapus. 

c. Mata kuliah dan praktikum Pemetaan Kebencanaan dihapus. 

d. Mata kuliah Pengelolaan Informasi Pesisir dan Kelautan dihapus. 

e. Mata kuliah Pengantar Perencanaan Pembangunan Wilayah dihapus. 

f. Konversi Praktikum PJ untuk Kesehatan adalah mini project pada mata 
kuliah Geoinformasi Kesehatan. 

g. Konversi Praktikum PJ untuk Pengembangan Wilayah adalah mini 
project pada mata kuliah Penginderaan Jauh dan SIG untuk 
Pengembangan Wilayah. 

h. Konversi Praktikum PJ Kelautan dan Atmosfer adalah mini project pada 
mata kuliah Penginderaan Jauh Atmosfer dan Perubahan Iklim. 

5. Khusus untuk mata kuliah dan praktikum Representasi Data dan Semiologi, 
bagi mahasiswa yang sudah ambil dan lulus, status mata kuliah dan 
praktikum tersebut berubah dari wajib menjadi pilihan. 

 

B. Angkatan 2016 

1. Mata kuliah wajib di kurikulum 2017 pada semester 1 dan 2 yang tidak ada di 
kurikulum 2012 tidak wajib diambil oleh mahasiswa angkatan 2016. 

• Profesi dan Industri Sains Informasi Geografi 

2. Nama mata kuliah dari semester 3 dan seterusnya di transkrip nilai mengikuti 
nama kurikulum baru 2017  

3. Mata kuliah Success Skill dan Ilmu Sosial Dasar tetap berstatus wajib. 



4. Khusus untuk mata kuliah dan praktikum Representasi Data dan Semiologi, 
bagi mahasiswa yang sudah ambil dan lulus, status mata kuliah dan 
praktikum tersebut berubah dari wajib menjadi pilihan. 

5. Khusus untuk mata kuliah dan praktikum Proyeksi Peta: 

a. Status mata kuliah dan praktikum berubah dari wajib menjadi pilihan. 

b. Bagi mahasiswa yang sudah ambil dan lulus, pada transkrip nilai status 
mata kuliah dan praktikum tersebut tetap tertulis wajib. 

c. Bagi mahasiswa yang mengulang atau baru ambil di transkrip nilai tertulis 
pilihan. 

 

C. Angkatan 2017 

1. Kurikulum 2017 berlaku penuh untuk mahasiswa S1 KPJ angkatan 2016 dan 
seterusnya.  

 


