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KATA PENGANTAR 

 

 Dewasa ini, kualitas sumber daya manusia menjadi tuntutan 

mutlak di tengah perkembangan dunia yang semakin pesat, kehidupan 

masyarakat yang semakin kompleks dan tuntutan hidup yang semakin 

tinggi. Dalam situasi demikian, dibutuhkan pribadi-pribadi yang mampu 

berdaptasi, survive, bertumbuh kembang dan berkontribusi positif dalam 

segala situasi. Pendidikan menjadi sarana strategis untuk membantu 

terbentuknya kualitas pribadi yang mampu hidup sesuai dengan konteks 

zaman. Guna mencapai tujuan itu, pendidikan di Universitas Katolik Musi 

Charitas (UKMC) merasa tidak cukup membekali para mahasiswa hanya 

dengan kemampuan teknis yang berorientasi secara sempit pada bidang 

keilmuan (knowledge) dan keterampilan (skill) tetapi juga pada pembinaan 

pribadi dengan karakter yang aktif , kreatif, berdaya juang, tangguh, 

mandiri, disiplin, jujur, mampu bekerja sama. UKMC merumuskan nilai-

nilai dasar yang hendak ditumbuhkembangkan yaitu CHAMPION (Charity, 

Humanity, Altruism, Managing capacity, Persistent, Integrity, Open 

minded, Novelty). Dengan CHAMPION yang tertanam dan 

bertumbuhkembang dalam diri setiap mahasiswa,  harapannya mereka 

mampu terlibat dalam seluruh gerak dinamika kehidupan dengan segala 

kompetensi dan karakter positif yang dimiliki, di mana pun mereka berada 

dan atau mengabdikan hidupnya.  

 Dalam membentuk dan mengembangkan pribadi yang berkualitas 

utuh dan integral, setiap mahasiswa dituntut untuk proaktif terlibat dalam 

berbagai macam program dan kegiatan baik bersifat akademik maupun 

non akademik serta memanfaatkan berbagai macam sarana dan fasilitas 

secara tepat guna. Untuk menumbuhkan, mendukung dan mengapresiasi 

keterlibatan aktif mahasiswa, maka perlu dibuat sistem. Sistem Apresiasi 
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Kegiatan Mahasiswa (SAKM) merupakan sarana untuk mendukung dan 

menggerakkan setiap mahasiswa terlibat aktif dalam kegiatan 

kemahasiswaan, sehingga seluruh aspek kehidupan mereka; intelektual, 

emosional, sosial dan spiritual dapat berkembang secara utuh dan 

integral.  

 Semoga SAKM ini semakin memacu pula setiap mahasiswa 

mengembangkan segala potensi dirinya, sehingga pada akhirnya mereka 

mampu hidup sesuai dengan konteks zamannya. 

 

 

 

Palembang, Mei 2020 
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SISTEM APRESIASI KEGIATAN MAHASISWA 

UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS 

 

 

BAB I. PENGERTIAN  

 

Sistem Apresiasi Kegiatan Mahasiswa (SAKM) Universitas Katolik 

Musi Charitas (UKMC) adalah suatu sistem yang mendukung, mengakui, 

mengapresiasi dan memberi nilai setiap keterlibatan aktif mahasiswa 

dalam upaya mengembangkan diri melalui berbagai kegiatan 

kemahasiswaan.  

SAKM merupakan suatu sistem untuk menggerakkan mahasiswa 

terlibat aktif dalam kegiatan guna menumbuhkembangkan karakter 

positif. Secara khusus, karakter yang hendak ditumbuhkembangkan di 

Universitas  Katolik Musi Charitas adalah karakter “CHAMPION” yang 

merupakan akronim dari Charity-Humanity-Altruism-Managing capacity-

Persistent-Integrity-Open minded-Novelty.  

 

BAB II. TUJUAN 

 

1. Mendukung, memotivasi dan mengapresiasi keterlibatan aktif 

mahasiswa dalam menyelenggarakan dan atau mengikuti berbagai 

macam kegiatan kemahasiswaan baik akademik maupun non 

akademik.  

2. Mendorong mahasiswa untuk mengembangkan segala potensi dan 

kepribadian guna mencapai perkembangan pribadi yang utuh dan 

integral seturut dengan visi dan nilai-nilai yang dikembangkan UKMC.  
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BAB III. PENERAPAN 

 

1. SAKM merupakan salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi 

mahasiswa untuk yudisium.  

2. Setiap mahasiswa wajib memenuhi minimal 30 poin (9 poin wajib dan 

21 poin pilihan) untuk program S1 dan 20 poin (9 poin wajib dan 11 

poin pilihan) untuk program D3 dan D4 selama studi di UKMC. Poin 

wajib adalah poin yang diperoleh dari kegiatan wajib yang 

diselenggarakan secara terstruktur oleh universitas. Poin pilihan adalah 

poin yang diperoleh dari program kegiatan yang diselenggarakan oleh 

berbagai pihak, baik internal maupun eksternal kampus dan bersifat 

opsional.   

3. Nilai kredit poin ditentukan berdasarkan pada bidang kegiatan, tingkat 

kegiatan dan bobot kegiatan.  

4. Setiap aktifitas mahasiswa harus disertai dengan bukti otentik yaitu 

sertifikat / surat tugas / surat keterangan / kartu keanggotaan yang 

masih berlaku, daftar hadir  (75 %) untuk kegiatan reguler, karya nyata 

dan atau dokumentasinya.  

a. Kegiatan BEMU: bukti penghargaan / surat keterangan diberikan 

oleh BEMU dengan diketahui oleh Wakil Rektor III.  

b. Kegiatan  BEMF: bukti penghargaan / surat keterangan diberikan 

oleh BEMF dengan diketahui oleh Wakil Dekan I.  

c. Kegiatan Himaprodi: bukti penghargaan / surat keterangan 

diberikan oleh Himaprodi dengan diketahui oleh Ketua Program 

Studi.  

d. Kegiatan UKM: bukti penghargaan / surat keterangan diberikan 

oleh Ketua UKM dengan diketahui oleh Pendamping UKM.   
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e. Kegiatan Prodi: bukti penghargaan / surat keterangan diberikan 

oleh Ketua Program Studi.  

f. Kegiatan Fakultas: bukti penghargaan / surat keterangan diberikan 

oleh Dekan.   

g. Kegiatan Universitas: bukti penghargaan / surat keterangan 

diberikan oleh Rektor.  

h. Kegiatan di luar kampus: bukti penghargaan / surat keterangan 

diberikan oleh pejabat  yang berwenang.   

5. Poin yang diakui dalam SAKM untuk kegiatan (bidang kegiatan dan 

tingkat kegiatan) yang sama, dibatasi minimal tiga kegiatan.  

6. Jika mahasiswa mendapatkan double point dari kegiatan yang sama 

(misal: mengikuti lomba dan menjadi juara) maka yang dimasukkan 

dalam SAKM adalah poin yang tertinggi.  

 

BAB IV. PREDIKAT NILAI 

 

 Jumlah angka kredit kumulatif setiap mahasiswa dapat dinyatakan 

dengan predikat penilaian sebagai berikut: 

1. Program Sarjana (S1) 

a. Sangat aktif :  ≥ 50 

b. Aktif  : 40-49 

c. Cukup aktif : 30-39  

2. Program Diploma (D3 dan D4) 

a. Sangat aktif : ≥ 40   

b. Aktif  : 30 - 39  

c. Cukup aktif : 20-29 

 

 



P e d o m a n  S A K M  4 | 2020 

 

BAB V. TABEL KEGIATAN DAN POIN 

 

No NAMA KEGIATAN POIN SATUAN SOFTSKILLS 

1 Inisiasi Universitas 

Katolik Musi Charitas 

(wajib) 

3 Kegiatan Adaptable 

2 Achieve Your Objective 

Project (AYO Project) 

(Wajib) 

3 Kegiatan Personal skills: 

Mengenal diri, 

proaktif, visi hidup, 

manajemen diri, 

tanggung jawab. 

3 Integrity Weekend 

(Wajib) 

3 Kegiatan Kesadaran hati 

nurani, reflektif, 

kejujuran, keadilan, 

kepedulian, 

tanggung jawab.  

4 Mahasiswa Berprestasi 

(Mawapres) 

   

a. Peserta 

(Universitas / 

Kopertis / 

Nasional)) 

4 Kegiatan Inisiatif, Daya pikir 

logis, kritis, analitis, 

kreatif, daya juang 

b. Juara (1, 2, 3, 

Harapan I)  

   

i. Nasional 12 Kegiatan Inisiatif, Daya pikir 

logis, kritis, analitis, 

kreatif, daya juang 

ii.  Kopertis 8 Kegiatan Inisiatif, Daya pikir 

logis, kritis, analitis, 

kreatif, daya juang 
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iii. Universitas 5 Kegiatan Inisiatif, Daya pikir 

logis, kritis, analitis, 

kreatif, daya juang 

5 Putra-Putri Kampus    

a. Peserta 

(Universitas / 

kopertis / Nasional) 

4 Kegiatan Inisiatif, Daya pikir 

logis, kritis, analitis, 

kreatif, daya juang 

b. Juara (1, 2, 3, 

Harapan I) 

   

i. Nasional  12 Kegiatan Inisiatif, Daya pikir 

logis, kritis, analitis, 

kreatif, daya juang 

ii.  Kopertis 8 Kegiatan Inisiatif, Daya pikir 

logis, kritis, analitis, 

kreatif, daya juang 

iii. Universitas 5 Kegiatan Inisiatif, Daya pikir 

logis, kritis, analitis, 

kreatif, daya juang 

     

6 Terlibat dalam 

Keorganisasian intra / 

ekstra kampus  

   

a. Pengurus Inti 

(Ketua, wakil, 

sekretaris, 

bendahara, 

Koordinator seksi)  

5 Periode Kepemimpinan, 

manajerial dan 

integritas. 

b. Anggota  3 Periode Kepemimpinan, 

manajerial dan 

integritas 
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7 Terlibat dalam 

Kepanitian Intra / 

ekstra kampus 

   

a. Panitia Inti (ketua, 

wakil ketua, 

sekretaris, 

bendahara, 

Koordinator seksi) 

3 Kegiatan Kepemimpinan, 

manajerial dan 

integritas 

b. Anggota 2 kegiatan Kepemimpinan, 

manajerial dan 

integritas 

8 Kegiatan seminar / 

diskusi ilmiah / 

sarasehan sebagai 

peserta 

   

a. Internasional 8 Kegiatan Inisiatif, Daya pikir 

logis, kritis, analitis, 

kreatif, daya juang 

b. Nasional 6 Kegiatan Inisiatif, Daya pikir 

logis, kritis, analitis, 

kreatif, daya juang 

c. Regional 4 Kegiatan Inisiatif, Daya pikir 

logis, kritis, analitis, 

kreatif, daya juang 

d. Internal kampus 2 Kegiatan Inisiatif, Daya pikir 

logis, kritis, analitis, 

kreatif, daya juang 

9 Kegiatan Pelatihan / 

workshop sebagai 

peserta   

 Kegiatan Inisiatif, Daya pikir 

logis, kritis, analitis, 

kreatif, daya juang 
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a. Internasional  10 Kegiatan Inisiatif, Daya pikir 

logis, kritis, analitis, 

kreatif, daya juang 

b. Nasional  8 Kegiatan Inisiatif, Daya pikir 

logis, kritis, analitis, 

kreatif, daya juang 

c. Regional 5 Kegiatan Inisiatif, Daya pikir 

logis, kritis, analitis, 

kreatif, daya juang 

d. Internal kampus 3 Kegiatan Inisiatif, Daya pikir 

logis, kritis, analitis, 

kreatif, daya juang 

10 Peserta lomba     

a. Internasional 6 Kegiatan Inisiatif, Daya pikir 

logis, kritis, analitis, 

kreatif, daya juang 

b. Nasional 4 Kegiatan Inisiatif, Daya pikir 

logis, kritis, analitis, 

kreatif, daya juang 

c. Regional 3 Kegiatan Inisiatif, Daya pikir 

logis, kritis, analitis, 

kreatif, daya juang 

d. Internal kampus 2 Kegiatan Inisiatif, Daya pikir 

logis, kritis, analitis, 

kreatif, daya juang 

11 Narasumber / 

Pemakalah seminar / 

loka karya, diskusi 

ilmiah / pelatihan  

   

a. Internasional 15 Karya Daya pikir logis, 
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kritis, analitis, 

kreatif, daya juang, 

komunikasi lisan 

b. Nasional 12 Karya Daya pikir logis, 

kritis, analitis, 

kreatif, daya juang, 

komunikasi lisan 

c. Regional 8 Karya Daya pikir logis, 

kritis, analitis, 

kreatif, daya juang, 

komunikasi lisan 

d. Internal kampus 5 Karya Daya pikir logis, 

kritis, analitis, 

kreatif, daya juang, 

komunikasi lisan 

12 Moderator seminar / 

loka karya / diskusi 

ilmiah 

   

a. Internasional 10 Kegiatan Daya pikir logis, 

kritis, analitis, 

kreatif, daya juang, 

komunikasi lisan 

b. Nasional 8 Kegiatan Daya pikir logis, 

kritis, analitis, 

kreatif, daya juang, 

komunikasi lisan 

c. Regional 6 Kegiatan Daya pikir logis, 

kritis, analitis, 

kreatif, daya juang, 

komunikasi lisan 
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d. Internal kampus 3 Kegiatan Daya pikir logis, 

kritis, analitis, 

kreatif, daya juang, 

komunikasi lisan 

13 Juara lomba     

a. Internasional 15 Kegiatan Daya pikir logis, 

kritis, kreatif, daya 

juang. 

b. Nasional 12 Kegiatan Daya pikir logis, 

kritis, kreatif, daya 

juang. 

c. Regional 8 Kegiatan Daya pikir logis, 

kritis, kreatif, daya 

juang. 

d. Internal kampus 5 Kegiatan Daya pikir logis, 

kritis, kreatif, daya 

juang. 

14 Asisten (dosen / 

penelitian / pelatihan / 

praktikum), tentor, 

student staff . 

4 Kegiatan / 

periode 

Daya pikir logis, 

kritis, kreatif, daya 

juang, komunikasi. 

15 Kemampuan bahasa 

Inggris (berdasarkan 

nilai TOEFL) 

   

PBI    

a. Nilai 450-500 2 Kegiatan Komunikasi, daya 

pikir logis, kritis. 

b. Nilai ≥ 500 3 Kegiatan Komunikasi, daya 

pikir logis, kritis.  

Non PBI    
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a. Nilai 400-475 2 Kegiatan Komunikasi, daya 

pikir logis, kritis. 

b. Nilai ≥ 475 3 Kegiatan Komunikasi, daya 

pikir logis, kritis.  

16 Kemampuan bahasa 

Inggris (berdasarkan 

nilai EPT) 

   

PBI    

a. Nilai 450-500 2 Kegiatan Komunikasi, daya 

pikir logis, kritis. 

b. Nilai ≥ 500 3 Kegiatan Komunikasi, daya 

pikir logis, kritis.  

Non PBI    

a. Nilai 400-475 2 Kegiatan Komunikasi, daya 

pikir logis, kritis. 

b. Nilai ≥ 475 3 Kegiatan Komunikasi, daya 

pikir logis, kritis.  

17 Penelitian ilmiah     

a. Kelompak (max 3 

orang) 

5 Kegiatan Komunikasi, Daya 

pikir logis, kritis, 

kreatif, daya juang, 

teamwork 

b. Individu 8 Kegiatan Daya pikir logis, 

kritis, kreatif. 

18 Publikasi karya di 

media massa  

   

a. Internasional 6 Karya Daya pikir logis, 

kritis, kreatif, daya 

juang, komunikasi. 

b. Nasional 4 Karya Daya pikir logis, 
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kritis, kreatif, daya 

juang. 

c. Regional 3 Karya Daya pikir logis, 

kritis, kreatif, daya 

juang. 

d. Internal 2 Karya  

19 Publikasi karya di 

jurnal ilmiah  

   

a. Internasional 6 Karya Komunikasi, daya 

pikir logis, kreatif 

b. Nasional 

terakreditasi 

4 Karya Komunikasi, daya 

pikir logis, kreatif 

c. Nasional ISSN  3 Karya Komunikasi, daya 

pikir logis, kreatif 

20 Pengabdian pada 

masyarakat; aksi sosial, 

penyuluhan, 

pembinaan, 

pendidikan masyarakat 

3 Kegiatan Kepekaan dan 

keterlibatan sosial, 

simpati, empati, 

bela rasa.  

21 Pembinaan iman / 

rohani (retret / 

rekoleksi / 

pendalaman iman) 

2 Kegiatan Beriman, religius, 

reflektif. 

22 Live in 3 Kegiatan Kepekaan dan 

keterlibatan sosial, 

simpati, empati, 

bela rasa. 
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BAB VI. TEKNIS PELAKSANAAN 

FLOW CHART SAKM 

 

Flowchart Sistem Apresiasi Kegiatan Mahasiswa Online

KKA Dosen PAMahasiswa

Mulai

Scan bukti kegiatan 

( Piagam, Sertifikat, 

Surat Keterangan )

Login ke web 

sakm.ukmc.ac.id dan 

menginput kegiatan yang 

telah diikuti beserta 

mengupload file bukti 

kegiatan

Validasi Data

1

1

Pilihan 

Keputusan

Revisi

Selesai

DitolakDiterima

2

2

Mencetak dan 

TTD Transkrip 

SAKM

Transkrip SAKM

3

3

KKA 

menandatangani 

Transkrip SAKM

Transkrip SAKM

4

4

Memberikan 

Transkrip 

SAKM kepada 

mahasiswa

Transkrip SAKM

5

5

Selesai

Transkrip SAKM

Transkrip SAKM

Transkrip SAKM

Data yang diinput ditolak 

karena tidak memenuhi 

standar SAKM (bukti dan 

jenis kegiatan tidak sesuai)
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1. MAHASISWA 

a. Mahasiswa mengupload bukti partisipasi kegiatan yang diikuti 

berupa piagam penghargaan / sertifikat / surat keterangan / 

dokumentasi karya. 

b. Bagi Mahasiswa angkatan 2016 mencetak (print) setiap akhir 

semester setelah upload dokumen piagam penghargaan / sertifikat 

/ surat keterangan / dokumentasi karya. 

c. Mahasiswa mendapatkan sertifikat SAKM setelah menempuh poin 

minimal 30 untuk program S1 dan 20 untuk program D3 dan D4. 

 

2. KANTOR KEMAHASISWAAN 

a. Menvalidasi data / dokumen kegiatan kemahasiswaan yang 

diupload mahasiswa. 

b. Menandatangani Transkip SAKM yang dicetak oleh mahasiswa. 

c. Memberikan Transkip SAKM kepada mahasiswa. 
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BAB VII. KETENTUAN PERALIHAN 

 

Hal-hal yang terkait dengan Sistem Apresiasi Keterlibatan Mahasiswa yang 

belum termuat  dan atau diatur dalam pedoman ini akan ditentukan 

kemudian berdasarkan kebijakan Wakil Rektor III.  
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PETUNJUK PENGISIAN SAKM ONLINE 

1. Buka url. http://sakm.ukmc.ac.id/login/ 

2. Login dengan username dan password yang sama dengan 

Portal Akademik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sakm.ukmc.ac.id/login/
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3. Setelah login, di bagian Beranda, Anda akan mengetahui 

input kegiatan mahasiswa waktu mulai sampai akhir, 

jumlah minimal poin yang harus dikumpulkan, berapa 

yang sudah terkumpul, dan berapa yang masih harus 

dikumpulkan. 

 

 

 

 

 

 

4. Bila Anda ingin menginput data kegiatan, klik menu 

Kegiatan Mahasiswa, kemudian klik Tanda plus (+). 
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5. Masukkan nama kegiatan, pilih kegiatan, tingkat 

kegiatan, peran, tanggal mulai, tanggal selesai, file bukti 

(Pdf) dengan Ukuran file yang diijinkan terbatas yakni 

dibawah 1 MB (megabyte), dan silahkan pilih jenis bukti 

yang akan diunggah serta deskripsi kegiatan. 
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6. Bila seluruh data telah diinput dengan benar, maka akan 

muncul notifikasi “Anda berhasil mengunggah data 

kegiatan” dan untuk mengetahui apakah sudah divalidasi 

oleh admin (KKA) yaitu silahkan melihat pada kolom 

status. 

 

 

 

 

 

 

7. Pada Admin (KKA) akan terlihat Kegiatan Mahasiswa 

yang sudah mengunggah sertifikat kegiatan tersebut.  
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8. Admin (KKA) akan memvalidasi data yang telah Anda 

unggah, dengan cara mengecek kebenaran bukti yang 

telah dilampirkan dan memvalidasi data tersebut. 
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9. Untuk mengetahui kegiatan yang sudah divalidasi admin 

(KKA) adalah jika data diterima oleh KKA, maka Anda 

dapat melihat pada kolom status sedangkan jika data 

tersebut direvisi atau ditolak, maka Anda dapat klik 

gambar lonceng (Pemberitahuan) atau pada kolom status 

seperti pada gambar dibawah ini. Bila data yang Anda 

input, ditolak atau revisi, maka kalian harus merevisi 

data yang tidak diterima oleh Admin (KKA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Perlu diingat, ketika mengunggah file berkas kegiatan di web 

sakm ukmc, ketentuan yang berlaku adalah 1 file bukti 

kegiatan hanya untuk 1 jenis kegiatan (bukan semua file 

kegiatan digabung menjadi 1) 
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Catatan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P e d o m a n  S A K M  22 | 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P e d o m a n  S A K M  23 | 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P e d o m a n  S A K M  24 | 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


