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KATA PENGANTAR  

 

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah Swt. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan 

kepada Rasulullah Muhammad Saw. Dengan ucapan syukur kepada-Nya, panduan 

Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia Universitas Wiralodra. Dalam rangka untuk menyebarluaskan informasi sistem 

pendidikan di Program Srtudi Pendidikan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

Universitas Wiralodra (Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UNWIR), maka 

disusun PEDOMAN AKADEMIK PRODI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA 

INDONESIA. Pedoman ini diberlakukan untuk mahasiswa angkatan 2021/2022. Pedoman ini 

diharapkan memberikan gambaran tentang tata cara proses pendidikan di Prodi Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UNWIR kepada civitas academika, tenaga kependidikan, 

dan masyarakat luas, khususnya bagi mahasiswa baru Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia FKIP UNWIR tahun akademik 2021/2022.  

Mengingat masalah pendidikan selalu berkembang, maka pada periode selanjutnya 

akan dilakukan penyempurnaan pada pedoman ini, agar dapat mengikuti perubahan-

perubahan yang terkait erat dengan tuntutan kualitas proses pendidikan, perkembangan ilmu 

pengetahuan, dan teknologi pada masa yang akan datang. Kebijakan Merdeka Belajar–

Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan 

kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan 

kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. 

Permendikbud No 3 Tahun 2020 memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar 

di luar program studinya. Melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk 

memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan 

passion dan cita-citanya. Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka diharapkan mampu 

menjawab tantangan internal maupun eksternal yang dihadapi oleh program studi pendidikan 

bahasa dan sastra Indonesia agar mampu menghasilkan lulusan yang profesional untuk 

menjawab tantangan global. 

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang tulus 

kepada Tim Revisi Pedoman Akademik Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP 

UNWIR, yang telah berupaya dan berhasil menyempurnakan pedoman ini. Akhirnya 

pedoman ini diharapkan dapat bermanfaat secara maksimal bagi penggunanya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Buku Pedoman Akademik ini merupakan salah satu dokumen yang menjadi pegangan bagi sivitas 

akademika Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan (FKIP) Universitas Wiralodra (Unwir) dalam menyelenggarakan Tridharma 

Perguruan Tinggi yang meliputi kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat. 

1.1 RUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI 

1. Visi Program Studi 

Unggul dan kompetitif di tingkat nasional dalam bidang pendidikan guru bahasa dan sastra 

Indonesia yang profesional dengan dilandasi nilai-nilai ketuhanan, kebangsaan, dan kearifan lokal 

pada tahun 2026. 

2. Misi Program Studi 

Sejalan dengan visi tersebut, maka misi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia sebagai berikut. 

a. Menghasilkan tenaga profesional yang unggul dan kompetitif di bidang pendidikan 

bahasa dan sastra Indonesia. 

b. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik dan profesional. 

c. Melaksanakan penelitian berkualitas dalam bidang pendidikan, bahasa, dan sastra 

Indonesia. 

d. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan, 

bahasa, dan sastra Indonesia. 

e. Menerapkan nilai-nilai ketuhanan, kebangsaan, dan kearifan lokal dalam perilaku 

kehidupan sehari-hari. 

3. Tujuan Program Studi 

Tujuan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yaitu: 

a. Menyiapkan calon guru Bahasa Indonesia yang profesional,  unggul, dan kompetitif. 

b. Meningkatkan profesionalitas dan kualitas pembelajaran. 

c. Meningkatkan kualitas penelitian dalam bidang pengajaran bahasa dan sastra 

Indonesia. 
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d. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan 

bahasa dan sastra Indonesia. 

e. Meningkatkan nilai-nilai ketuhanan, kebangsaan, dan kearifan lokal dalam perilaku 

kehidupan sehari-hari. 

4. Strategi Pogram Studi  

a. Membuat kurikulum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan 

kebijakan lain yang mendukung. 

b. Menjalankan sistem pembelajaran dan evaluasi yang baik susuai kriteria yang 

ditentukan. 

c. Memberikan pelayanan yang baik untuk mahasiswa. 

d. Mengadakan dan mendeskripsikan mata kuliah yang linear dengan capaian lulusan dan 

mengkaji sesuai dengan kriteria minimum kurikulum yang berlaku. 

e. Mensinergikan antara kebijakan prodi, Fakultas dan Universitas. 

f. Memperhatikan dan menjujung tinggi nilai agama dan kearifan lokal. 

 

1.2 PROFIL LULUSAN 

Profil lulusan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan, Universitas Wiralodra dipersiapkan untuk dapat berperan sebagai:  

1) Tenaga Pendidik  atau Guru Bahasa Indonesia 

2) Peneliti Bahasa, Sastra Indonesia dan Pengajarannya 

3) Jurnalis 

4) Penulis 

5) Pewara 
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BAB II 

PROGRAM PENDIDIKAN 

 

2.1. Pendidikan yang Diselenggarakan 

         Kurikulum ini disusun dengan mengakomodasi kebutuhan dan tantangan pendidikan bahasa 

dan sastra Indonesia di Indonesia pada masa depan. Informasi akan kebutuhan dan tantangan ini 

dihimpun dari berbagai sumber, baik informasi dari media masa, pemerintah, alumni S1 

Pendidikan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia maupun pemangku kepentingan. Kebijakan 

pemerintah untuk sekolah akan Kurikulum 2013 juga harus direspon dan didukung dengan 

penyiapan calon tenaga penghasil guru yang memadahi. Kurikulum 2013 dengan orientasinya 

pada kebutuhan generasi sekarang dan mendatang yang hidup di jaman global, digital dan 

transparan juga merupakan tantangan yang harus dihadapi dan diantisipasi. Kebutuhan jaman 

mendatang yang semakin kompleks menuntut adanya inovasi. Inovasi akan muncul jika ada 

kreatifitas, kreatifitas harus ditumbuhkembangkan pada mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran. 

Untuk itu materi dan proses pembelajaran di S1 Pendidikan pendidikan bahasa dan sastra 

Indonesia harus diselenggarakan agar dapat menyesuaikan diri dengan tantangan jaman 

mendatang sesuai dengan yang diamanatkan dalam Kurikulum 2013.  

KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia 

yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor 

pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan 

dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. KKNI merupakan suatu kebijakan pemerintah yang 

harus diacu dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum terkini untuk perguruan tinggi. 

Dengan diterapkannya KKNI, lulusan perguruan tinggi di Indonesia memiliki aksesibilitas yang 

lebih tinggi terhadap kesempatan kerja pada tingkat internasional. Dalam pengembangan 

kurikulum di Unwir, KKNI dijadikan sebagai acuan minimal dalam menentukan kompetensi 

lulusan, di mana untuk program studi pendidikan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia berada 

pada jenjang kualifikasi ke-6. Kurikulum di Unwir diarahkan untuk mengembangkan mahasiswa 

agar memiliki integritas moral, kemampuan berpikir kritis, sikap kepedulian sosial terutama bagi 

mereka yang memerlukan perhatian khusus, serta wawasan kebangsaan dalam rangka 

pengembangan nilai-nilai kemanusiaan yang luas. 

 

 



4 

 

 

2.2. Sistem Kredit Semester (SKS) 

Sistem pendidikan di Unwir diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester (SKS). 

Dengan sistem ini mahasiswa dapat melakukan perencanaan studi secara fleksibel sesuai dengan 

kondisinya masing-masing. 

 

2.2.1 Pengertian Sistem Kredit Semester 

Dalam sistem kredit semester (SKS), beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar, dan 

beban penyelenggara program dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks), yaitu satuan yang 

digunakan untuk menyatakan besaran beban studi mahasiswa, besaran pengakuan terhadap 

keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu program tertentu, serta usaha untuk menyelenggarakan 

pendidikan bagi Perguruan Tinggi. 

Semester adalah satuan waktu yang setara dengan 14 – 16 minggu kerja. Program Studi 

Pendidikan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Unwir menerapkan semester ganjil, semester 

genap, dan semester antara. 

 

2.2.2 Ciri-ciri Sistem Kredit Semester 

Sistem Kredit Semester (SKS) merupakan sebuah sistem pengelolaan perkuliahan yang ditandai 

dengan: 

1. Adanya variasi dan keluwesan program yang memungkinkan mahasiswa untuk 

menyusun rencana studi sesuai dengan kemampuan, minat, dan kesibukannya; 

2. Adanya variasi dan keluwesan program yang memungkinkan mahasiswauntuk menyusun 

kombinasi antar program yang berbeda; dan 

3. Dimungkinkannya mahasiswa untuk manabung kredit yang diperolehnya untuk sampai 

pada penyeesaian studi. 

 

2.2.3 Nilai Kredit Semester 

Besaran nilai kredit semester pada setiap mata kuliah disesuainkan dengan karakteristik 

penyelenggaraan mata kuliah tersebut. 

1. Untuk perkuliahan tatap muka nilai 1 sks ditentukan berdasarkan beban kegiatan yang 

meliputi 3 macam kegiatan per minggu dengan rincian sebagai berikut: 

a. Untuk mahasiswa, nilai 1 sks mencangkup: 
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1) Selama 50 menit untuk kegiatan tatap muka terjadwal dengan tenaga pengajar, 

misalnya dalam bentuk kuliah; 

2) Selama 60 menit untuk kegiatan akademik berstruktur, yaitu kegiatan studi yang 

tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh tenaga pengajar, misalnya dalam bentuk 

pekerjaan rumah atau latihan soal; dan 

3) Selama 60 menit untuk kegiatan mandiri, yang dapat digunakan untuk medalami 

materi perkuliahan dan/atau mengerjakan tugas akademik lain seperti mambaca 

referensi. 

b. Untuk teanaga pengajar, nilai 1 sks mencangkup: 

1) Selama 50 menit untuk kegiatan tatap muka terjadwal dengan mahasiswa; 

2) Selama 60 menit untuk kegiatan perencanaan dan evaluasi akademik berstruktur; 

dan 

3) Selama 60 menit untuk kegiatan pengembangan materi perkuliahan. 

2. Untuk responsi, tutorial, seminar, atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, kegiatan 

pembelajaran terdiri atas: 

a. Kegiatan belajar tatap muka selama 100 menit per minggu per semester; dan 

b. Kegiatan belajar mandiri selama 70 menit per minggu per semester. 

3. Praktikum, yaitu kegiatan pembelajaran di laboratorium, atau studio. Pelaksanaan 1 sks 

praktikum setara dengan kegiatan pembelajaran di laboratorium, atau studio selama 170 

menit per minggu per semester. 

4. Praktik lapangan, KKN Tematik, 1 sks setara dengan 170 menit per minggu per semester. 

5. Penyusunan skipsi/tugas akhir, 1 sks setara dengan 170 menit per minggu per semester. 

 

2.2.4 Beban Studi per Semester 

2.2.4.1 Jenjang Sarjana (S1) 

1. Beban studi per semester bagi mahasiswa ditentukan berdasarkan prestasi akademik dan 

ketersediaan waktu. Secara umum, mahasiswa memiliki beban studi 18–24 sks per 

semester. Pembimbing dan Ketua Prodi Pendidikan pendidikan bahasa dan sastra 

Indonesia menggunakan indeks pestasi (IP) semester sebelumnya sebagai patokan untuk 

menentukan jumlah maksimal sks yang dapat diambil oleh seorang mahasiswa, dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

 



6 

 

IP < 2, 50  dapat mengambil maksimal 18 sks 

IP 2,50 ≤ IP < 3,00 dapat mengambil maksimal 21 sks 

IP 3,00 ≤ IP < 3,50 dapat mengambil maksimal 23 sks 

IP > 3,50  dapat mengambil maksimal 24 sks 

2. Pada semester pertama dan kedua, mahasiswa dapat mengambil seluruh sks yang 

ditawarkan untuk semester tersebut, namun tidak boleh mengambil sks lebih banyak dari 

yang ditawarkan.  

 

2.2.4.2 Beban Studi Mahasiswa Lanjutan 

Mahasiswa lanjutan (S-1) yang dapat diterima di Program Studi Pendidikan pendidikan bahasa 

dan sastra Indonesia Unwir harus memiliki ijazah Diploma dari Prodi linear. Jumlah sks yang telah 

diperoleh pada jenjang asal dapat disetarakan sesuai dengan kurikulum prodi pendidikan bahasa 

dan sastra Indonesia yang berlaku pada saat yang bersangkutan diterima di prodi pendidikan 

bahasa dan sastra Indonesia. Mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa sejalan dengan 

butir 1, 2, dan 3 dibawah ini diatur oleh prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia sesuai 

dengan ketentuan kurikulum yang berlaku. 

1. Mahasiswa yang memiliki ijazah D-3 menempuh antara 35–50 sks. 

2. Mahasiswa yang memiliki ijazah D-2 menempuh antara 75–90 sks. 

3. Mahasiswa yang memiliki ijazah D-1 menempuh antara 115–130 sks.  

 

2.2.5 Transfer Kredit 

Trasfer kredit adalah pengalihan sejumlah kredit dari mata kuliah atau pendidikan/pelatihan yang 

telah diambil mahasiswa dari luar Prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ke mata kuliah 

yang relevan di Prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang diikuti. Transfer kredit 

ditetapkan dengan keputusan Rektor. Transfer kredit di Prodi pendidikan bahasa dan sastra 

Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk: 

1. Pengalihan sejumlah kredit dari prodi lain di lingkungan Unwir; 

2. Pengalihan sejumlah kredit dari prodi di Perguruan Tinggi lain; dan 

3. Pengalihan sejumlah kegiatan pembelajaran di luar Unwir seperti PPL, KKN Tematik, dll 
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BAB III 

SISTEM ADMINISTRASI DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN 

AKADEMIK 

 

Sebagai sebuah lembaga pendidikan, Unwir menyelenggarakan sejumlah kegiatan akademik 

sebagai aktivitas utamanya. Penyelenggraan kegiatan akademik di Unwir didukung oleh sistem 

administrasi akademik lewat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 

    

3.1.  Tujuan 

Sistem administrasi akademik dikembangkan untuk memberikan layanan administrasi akademik 

yang tertib, efektif, dan efisien dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik di 

Prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Unwir secara keseluruhan. 

 

3.2.  Proses Administrasi Akademik 

Proses administasi akademik adalah seluruh kegiatan administrasi yang mendukung 

terselenggaranya layanan pendidikan, mulai dari seleksi calon mahasiswa hingga penyerahan dan 

pengesahan gelar (wisuda). Secara rinci, proses tersebut terkait dengan kegiatan-kegiatan berikut. 

1. Seleksi calon dan penerimaan mahasiswa melalui berbagai jalur. 

2. Registrasi administrasi, yaitu pembayaran biaya pendidikan melalui bank. 

3. Persiapan perkuliahan, yang meliputi: 

a. Penyusunan jadwal kuliah; 

b. Perwalian dan bimbingan akademik oleh masing-masing dosen pembimbing akademik 

(PA) secara daring; 

c. Pelaksanaan kontrak kuliah dengan cara mahasiswa melakukan kontrak kuliah secara 

daring. 

4. Aktivitas akademik dan layanan bimbingan, yang meliputi: 

a. Perwalian dan bimbingan akademik berkelanjutan oleh dosen pembimbing akademik; 

b. Perkuliahan dan praktikum; 

c. Penilaian Tengah Semester (PTS) dan Penilaian Akhir Semester (PAS); 

d. Pemantauan dan evaluasi studi mahasiswa; 

e. Peringatan awal prestasi akademik dan masa studi mahasiswa; 

f. Kuliah Kerja Nyata (KKN); 
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g. Program Pengalaman Lapangan (PPL); 

h. Penyusunan skripsi; 

i. Peringatan akhir prestasi akademik dan masa studi mahasiswa (Sidang Komprehensif); 

j. Penilaian skripsi; 

k. Penilaian akhir program/sidang yudisium.  

5. Penyerahan ijazah dan pengesahan gelar (wisuda). 

Proses administrasi dilaksanakan di Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dan 

proses/kegiatan akademik berlangsung di prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. 

 

3.3. Tugas dan Fungsi Penyelenggara Kegiatan Akademik 

Pada tataran prodi, pihak yang terkait secara langsung dengan penyelenggara kegiatan akademik 

adalah Ketua Prodi dan Dosen. 

 

3.3.1. Ketua Prodi 

Terkait penyelenggara kegiatan akademik, Ketua Prodi berfungsi: 

1. Membuat konsep pengembangan Prodi (misalnya pelatihan soft skill bagi mahasiswa serta 

pendidikan/pelatihan bagi staf pengajar, staf administrasi, dan laboran); 

2. Menyusun program kerja Prodi; 

3. Menyusun rancangan biaya operasional tahunan Prodi berdasarkan beban kerja dan 

ketentuan yang berlaku; 

4. Menyusun dan mengevaluasi beban mangajar dosen setiap semester; 

5. Mengoordinasikan aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi yang dilakukan dosen; 

6. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan perkuliahan untuk meningkatkan mutu Prodi; 

7. Mengoordinasikan penyelenggaraan aktivitas akademik dan kemahasiswaan yang 

dilakukan oleh mahasiswa; 

8. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi studi mahasiswa, yang mencangkup kemajuan 

studi, masa studi, status kemahasiswaan, dan masalah-masalah akademik yang dihadapi 

mahasiswa pada setiap akhir semester; 

9. Mengoordinasikan pelaksanaan administrasi akademik; 

10. Mengajukan usul penugasan dosen pembimbing akademik kepada Dekan; 

11. Mengoordinasikan pelaksanaan bimbingan akademik yang dilakukan oleh dosen 

pembimbing akademik dan mahasiswa; 
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12. Menyampaikan kemajuan belajar mahasiswa kepada oarang tua/wali mahasiswa baik 

langsung maupun tak langsung melalui SIMAKO; dan 

13. Memberi peringatan secara sistematis kepada mahasiswa yang mengalami masalah 

akademik. 

 

3.3.2. Dosen Pembimbing Akademik (PA) 

Dosen pembimbing akademik (PA) adalah dosen yang mendapat tugas memberi bimbingan 

akademik kepada mahasiswa. Dosen PA berfungsi untuk: 

1. Menyusun program bimbingan akademik bagi mahasiswa yang dibimbingnya; 

2. Mengomunikasikan program bimbingan akademik kepada mahasiswa dan 

mengembangkan komitmen budaya akademik; 

3. Memberikan bimbingan akademik secara berkala kepada mahasiswa sesuai dengan 

program yang disepakati bersama mahasiswa; 

4. Memberikan persetujuan kontrak kuliah mahasiswa secara daring setiap semester; 

5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi studi mahasiswa, yang mencangkup kemajuan 

studi, masa studi, status kemahasiswaan, dan masalah-masalah akademik lain yang 

mungkin muncul; 

6. Melaporkan dan memberikan rekomendasi atas hasil pemantauan dan evaluasi studi 

mahasiswa kepada Prodi; 

7. Bersama Ketua Prodi menyiapkan laporan kemajuan belajar mahasiswa kepada orang 

tua/wali baik secara langsung maupun tidak langsung melalui SIMAKO; dan 

8. Membeikan rekomendasi dalam hal cuti, mutasi, dan memfasilitasi keberhasilan belajar.   

3.3.3. Dosen 

Dalam bidang akademik, dosen melaksanakan tugas berikut. 

1. Merencanakan pembelajaran, yang meliputi kegiatan 

a. Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS); 

b. Menjelaskan Rencana Pembelajaran Semester (RPS); 

c. Menetapkan etika/aturan dan peta pembelajaran; dan 

d. Menyusun materi aajar, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi 

untuk diunggah ke e-learning SIMAKO sebelum perkuliahan dimulai.  

2. Melaksanakan perkuliahan, yang meliputi kegiatan 



10 

 

a. Memeriksa keabsahan daftar mahasiswa peserta perkuliahan pada pertemuan 

pertama. Jika ada mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir perkuliahan 

sementara, ,ahasiswa diarahkan untuk mengecek status kemahasiswaannya kepada 

Bagian Akademik Fakultas/SPs; 

b. Menjelaskan RPS; 

c. Mengecek kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan sesuai dengan daftar hadir 

perkulihan semester/tetap; 

d. Mengisi berita acara/agenda perkuliahan; 

e. Mengajar di kelas sesuai jadwal yang ditetapkan; 

f. Menggunakan media/teknologi pembelajaran yang tersedia; 

g. Merancang, mengelola, dan memeriksa tugas akademik yang diberkan kepada 

mahasiswa serta memberi balikan; 

h. Menyusun bahan penilaian sesuai dengan tujuan dan lingkup materi pembelajaran; 

i. Menyusun dan memelihara dokumen administrasi akademik; dan 

j. Melaksanakan penilaian hasil belajar dan peamsukan nilai melalui SIMAKO sesuai 

dengan jadwal.  

3. Melakukan evaluasi diri terkait dengan perkuliahan dan melakukan perbaikan-perbaikan 

berdasarkan hasil evaluasi diri, masukan dari mahasiswa, masukkan dari institusi. 

4. Meningkatkan mutu profesional secara berkelanjutan, antara lain melalui studi lanjut, 

pelatihan-pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

5. Melaksanakan fungsi manajemen, diantaranya mengatur alokasi waktu perkuliahan, 

menegakkan disiplin perkuliahan, dan menginformasikan nilai ujian/tugas kepada 

mahasiswa. 

6. Melaksanakan kegiatan bimbingan akademik kepada mahasiswa. 

7. Melaksanakan kegiatan penelitian secara terstruktur setiap semester. 

8. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara terstruktur setiap semester.  

 

3.4.  Penerimaan Mahasiswa Baru 

Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan dengan mengikuti peraturan yang ditetapkan Unwir. 

Penerimaan mahasiswa baru harus dilakukan melalui berbagai jalur. 
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3.4.1. Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Prestasi Akademik (JPA) 

JPA merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan secara nasioanl untuk 

jenjang Sarjana melalui penjaringan prestasi akademik di tingkat sekolah (SMA, MA, SMK). Jalur 

untuk diperuntukkan bagi siswa SMA / MA/ SMK / MAK kelas XII tahun pelajaran berjalan yang 

termasuk 10 (sepuluh) besar di kelasnya. Penyelesaian jalur itu didasarkan pada nilai rapor 

Semester I s.d. Semester V. terhitung sejak Semester I sampai dengan Semester V SMA / MA / 

SMK / MAK siswa menduduki rangking 10 (sepuluh) besar di kelasnya. Pernyataan itu dibuktikan 

oleh foto kopi Buku Rapot Semester I s.d. Semester V dan Surat Keterangan Kepala Sekolah. 

 

3.4.2. Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Prestasi Non–Akademik (JPNA) 

JPNA merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan secara nasional untuk 

jenjang Sarjana melalui prestasi nonakademik (olahraga, seni, wirausaha, keagamaan, iptek) di 

tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional. Jalur ini diperuntukkan 

bagi siswa SMA / MA/ SMK/ MAK / kelas XII tahun pelajaran berjlaan yang memiliki prestasi 

dalam bidang olahraga, kesenian, keagamaan, IPTEK, dan kewirausahaan. Seorang siswa 

dianggap berprestasi dalam bidang-bidang tersebut apabila pernah meraih gelar juara I, II, III, dan 

Harapan I serendah-rendhnya tingkat kabupaten/kota dalam bidang olahraga, kesenian, 

keagamaan, IPTEK, dan kewirausahaan. Persyaratan ini dibuktikan o;eh foto kopi Piagam atau 

Sertifikat dan Surat Keterangan Kepala Sekolah. 

 

3.4.3. Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Afirmasi (JPF) 

Jalur ini diperuntukkan bagi siswa SMA/MA/SMK/MAK kelas XII tahun pelajaran berjalan dan 

lulusan SMA/MA/SMK/MAK 2 (dua) tahun sebelum tahun berjalan yang memenuhi persyaratan 

khusus, yaitu berasal dari (1) keluarga besar Universitas Wiralodra (Putra-putri pengurus Yayasan, 

pendidik dan tenaga kependidikan), (2) keluarga kurang mampu, dan (3) penduduk sekitar 

Universitas Wiralodra (warga Kelurahan Karanganyar dan Desa Singaraja Kecamatan Indramayu 

Kabupaten Indramayu). 

 

3.4.4. Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Ujian Masuk (JUM) 

Lulusan SMA/MA/SMK/MAK/Paket C Tahun Pelajaran berjalan dan tahun-tahun sebelumnya 

dapat diterima menjadi mahasiswa baru Universitas Wiralodra melalui jalur ujian masuk (JUM). 

Penyeleksian jalur ini didasarkan pada terpenuhinya persyaratan umum dan hasil ujian masuk. 
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Jalur ini terbagi menjadi 4 (empat) gelombang, yaitu: Gelombang I, Gelombang II, Gelombang 

III, dan Gelombang IV. 

 

3.4.5. Penerimaan Mahasiswa Lanjutan dan Pindahan 

Penerimaan mahasiswa lanjutan dan pindahan dari luar Unwir dilaksanakan melalui jalur Seleksi 

Masuk Mahasiswa Lanjutan Pindahan (SMMLP) berdasarkan ketentuan sebagai berikut. 

1. Calon mahasiswa lanjutan Prodi kependidiikan adalah lulusan suatu jenjang Prodi 

kependidikan dari Prodi dan/atau Perguruan Tinggi yang terakreditasi minimal B, dengan 

syarat: 

a. memilih Prodi yang sama atau serumpun dengan Prodi semula; dan 

b. memperolah izin belajar dari Dinas Pendidikan/Kementerian Agama Kabupaten/Kota 

atau pimpinan unit kerja yang bersangkutan (khusus bagi yang sudah bekerja). 

2. Calon mahasiswa lanjutan Prodi nonkependidikan adalah lulusan suatu jenjang Prodi 

nonkependidikan dari Prodi dan/atau Perguruan Tinggi yang terakreditasi minimal B, 

dengan syarat: 

a. memilih Prodi yang sama atau serumpun dengan Prodi semula; dan 

b. memperolah izin belajar dari Dinas Pendidikan/Kementerian Agama Kabupaten/Kota 

atau pimpinan unit kerja yang bersangkutan (khusus bagi yang sudah bekerja). 

3. Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa dari Prodi dan/atau Perguruan Tinggi yang 

terakreditasi minimal B, dan 

a. telah mengikuti kuliah minimal 1 tahun dan memiliki minimal 35 sks di Perguruan 

Tinggi asal; 

b. masih memiliki masa studi yang memadai untuk menyelesaikan Prodi yang akan 

diikutinya; 

c. memperolah IPK 2,5 dihitung dari keseluurhan mata kuliah yang sudah diambil; 

d. memilih Prodi yang sama dnegan Prodi semula; dan 

e. memiliki alasan kepindahan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. 

4. Mekanisme yang ditempuh calon mahasiswa adalah: 

a. mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi masuk mahasiswa lanjutan dan/atau 

pindahan ke BAAK; 

b. mengikuti seleksi masuk lewat tes tulis, lisan, dan/atau keterampilan sesuai dengan 

bidang studinya; dan 
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c. setelah dinyatakan lulus, melakukan registrasi sesuai dengan jadwal dan kegiatan yang 

berlaku. 

5. Penyetaraan mata kuliah dilakukan sesuai dengan ketentuan berikut; 

a. Ketua Prodi melekukan penyetaraan mata kuliah bawaan; 

b. Proses penyetaraan mata kuliah dilakukan sebelum perkuliahan semester pertama; 

c. Hasil penyetaraan disampaikan oleh Prodi ke Fakultas/SPs untuk diteruskan kepada 

BAAK; 

d. BAAK menyampaikan hasil penyetaraan kepada Rektor untuk ditetapkan.. 

6. Perpindahan di luar ketentuan di atas sepenuhnya menjadi pertimbangan dan wewenang 

Rektor. 

 

3.5. Pendaftaran Mahasiswa/Registrasi 

3.5.1. Registrasi Mahasiswa Baru 

1. Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima mendaftarkan diri dengan melakukan registrasi 

administrasi (membayar biaya pendidikan) dan registrasi akadmeik (melakukan kontrak 

kuliah) pada waktu yang ditentukan. 

2. Mahasiswa melaksanakan registrasi administrasi dengan melkukan pembayaran ke bank 

yang ditunjuk atau langsung di bagian keuangan Universitas. 

3. Registrasi akademik dilakukan di BAAK dengan langkah-lengkah sebagai berikut: 

a. Mahasiswa mengisi daftar hadir 

b. Mahasiswa menyerahkan berkas persyaratan 

c. Mahasiswa melakukan kontrak kuliah sesuai dengan mata kuliah yang telah ditetapkan 

oleh Fakultas/SPs/Prodi. 

d. Mahasiswa lanjutan dan/atau pindahan melakukan kontrak kuliah setelah penyetaraan 

terhadap mata kuliah bawaan oleh Prodi selesai 

e. Mahasiswa dipotret untuk keperluan pembuatan kartu tanda mahasiswa (KTM) 

f. Mahasiswa mengambil KTM. 

4. Layanan registrasi akademik hanya dilakukan bagi calon mahasiswa yang telah 

melaksanakan pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan. 

5. Registrasi akademik tidak dpaat diwakilkan. 
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6. Apabila calon yang dinyatakan lulus tidak melakukan registrasi administrasi dan registrasi 

akadmeik pada waktu yang telah ditetapkan, yang bersangkutan dianggap mengundurkan 

diri. 

 

3.5.2. Registrasi Mahasiswa Lama 

1 Setiap mahasiswa Unwir harus melakukan registrasi administrasi (membayar biaya 

pendidikan) dan registrasi akademik (melakukan kontrak kuliah) pada setiap awal semester 

menurut jadwal yang ditetapkan dalam kalender akademik. 

2 Mahasiswa membayar biaya pendidikan dengan melakukan pembayaran langsung ke bank 

atau ke bagian keuangan. 

3 Kontrak kuliah dilakukan secara daring melalui SIMAKO. 

4 Mahasiswa yang telah membayar biaya pendidikan tetapi tidak melakukan kontrak kuliah 

sesuai dengan jadwal diberi kesempatan untuk melakukan kontrak kuliah susulan selambat–

lambatnya seminggu sebelum pelaksanaan Penilaian Tengah Semester (PTS). 

5 Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi sesuai jadwal tetapi masih memiliki 

hak cuti dinyatakan mengambil cuti akademik pada semester tersebut dengan kewajiban 

membayar biaya administrasi cuti akademik, dan harus mengajukan permohonan cuit sesuai 

batas waktu yang trlah ditetapkan, sebagaimana dinyatakan pada Bagian 3.10 ihwal izin 

berhenti sementara kuliah. 

6 Jika tidak melaksanakan butir 5 di atas, mahasiswa dianggap nonaktif. 

 

3.6. Perkuliahan 

Perkuliahan diselenggarakan dengan menetapkan Sisttem Kredit Semester (SKS). Setiap 

mahasiswa pada awal semester diberi kesempatan untuk merencanakan sendiri beban studinya 

melalui konsultasi dengan dosen pembimbing akademik (PA). 

 

3.6.1. Ketentuan Umum 

1 Kalender akadmeik ditetapkan menjelang awal tahun akademik. 

2 Jadwal kuliah disusun untuk 1 semester oleh Prodi yang bersangkutan melalui koordinasi 

dengan Fakultas/SPs dan BAAK. 

3 Kartu tanda mahasiswa (KTM) merupakan tanda pengenal sah untuk mengikuti segala 

kegiatan akadmeik yang menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. 



15 

 

4 Mahasiswa dpaat mengikuti suatu mata kuliah apabila nama yang bersangkutan tercantum 

pada daftar peserta mata kuliah. Apabila nama mahasiswa tidak tercantum pada daftar 

dimaksud, mahasiswa harus melakukan proses pengisian KRS secara daring di BAAK. 

5 Mahasiswa dan dosen diwajibkan mengisi eritas acara/ agenda perkuliahan. 

6 Mahasiswa yang kehadirannya dalam perkuliahan kurang dari 75% tidak diperbolehkan 

mengikuti ujian dan dinyatakan gagal. 

7 Pemantauan perkuliahan dilaksanakan oleh Prodi dan Fakultas/SPs. Rekap hasil pemantauan 

diserahkan ke Kepala BAAK pada setiap akhir semester. 

8 Perkuliahan diberikanoleh dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah yang tertera dalam 

jadwal perkuliahan pada waktu dan tempat yang ditentukan. Perubahan jadwal harus 

dikomunikansikan dengan unit terkait. 

 

3.6.2. Bentuk Perkuliahan 

1. Perkuliahan terdiri dari 4 jenis, yaitu: 

a. Perkuliahan di dalam/di luar kelas; 

b. Praktikum di laboratorium, workshop, studio, dan/atau lapangan; 

c. Program Pengalaman Lapangan (PPL), dan 

d. Kuliah Kerja Nyata (KKN). 

2. Perkuliahan dapat dilakukan dalam bentuk lain di perguruan tinggi mitra atau di luar 

perguruan tinggi. Mahasiswa yang mengikuti bentuk perkuliahan ini tetap harus tercatat 

sebagai mahasiswa aktif. kredit yang diperoleh dari perguruan tinggi mitra atau di luar 

perguruan tinggi tersebut diakui sebagai perolehan kredit dengan dilakukan 

konversi/ditransfer oleh Ketua atau Tim Prodi. 

3. Sejalan dengan kebijakan pemerintah tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, 

mahasiswa diberi hak untuk menempuh studi selama 3 (tiga) semester di luar prodinya. 

4. Mahasiswa menempuh studi selama 3 (tiga) semester di luar prodinya pada semester V, VI, 

dan VII. 

5. Pada semester V mahasiswa menempuh studi pada prodi lain di dalam Unwir (Pertukaran 

Mahasiswa). Bentuk kegiatan perkuliahan Pertukaran Mahasiswa di lingkungan Unwir 

mengikuti aturan sebagai berikut: 

a. Prodi asal menyediakan sejumlah mata kuliah yang berasal dari Prpdi lain di lingkungan 

Unwir yang bisa dikontrak mahasiswa; 
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b. Mahasiswa mendaftar untuk mengontrak sejumlah mata kuliah (sebanyak 16 sks) dari 

Prodi lain; 

c. Pendaftaran dilakukan pada akhir Semester IV (Juli-Agustus); 

d. Jadwal pendaftaran ditetapkan oleh BAAK; 

e. Jika pendaftar mata kuliah sudah memenuhi kuota yang ditetapkan maka pendaftaran 

untuk mata kuliah tersebut dituutp; 

f. Mahasiswa mengontrak mata kuliah dari prodi lain dan prodi sendiri (jika ada) pada KRS 

online; 

g. Ketua Prodi penerima menyusun jadwal perkuliahan; 

h. Prodi penerima dan/atau BAAK menyiapkan ruang dan administrasi perkuliahan; 

i. BAAK mengatur pembagian ruang kuliah untuk Semester V; 

j. Fakultas yang menaungi Prodi penerima mengusulkan honorarium dosen; 

k. Penginputan nilai mata kuliah ke SIMAKO dilakukan oleh dosen pengampu; 

l. Ketua Prodi pengiirm memonitor pelaksanan Pertukaran Mahasiswa. 

6. Pada Semester VI mahasiswa menempuh Kuliah kerja Nyata Tematik di luar kampus dengan 

mengikuti aturan sebagai berikut. 

a. Lokasi KKN Tematik ditetapkan oleh Rektor atas uslan Ketua LPPM. 

b. KKN Tematik dilaksanakan selama 1 semester dengan jumlah minggu minimal 14 

minggu. 

c. Ke-14 minggu sebagaimana dimaksud pada butir b) terdiri dari 2 (dua) minggu (2 kali 

pertemuan) dilaksanakan di kampuas dalam bentuk persiapan/pembekalan dan 1 (satu) 

minggu (1 kali pertemuan) dalam bentuk pelaporan/penilaian. 

d. Persiapan/pembekalan selama 2 minggu atau 2 kali pertemuan diisi dengan penyusunan 

rencana kegiatan baik yang akan dilaksanakan pada KKN maupun pada mata kuliah 

yang disertakan pada KKN tersebut. 

e. Persiapan/pembekalan KKN Tematik dikoordinir oleh LPPM. 

f. Persiapan/pembekalan mata kuliah ynag disertakan pada KKN Tematik dilaksanakan 

oleh dosen pengampu dnegan dikoordinir oleh Fakultas/Prodi. 

g. Pelaporan pelaksanaan KKN Tematik disusun oleh kelompok secara tertulis. 

h. Laporan pelaksanaan KKN Tematik diserahkan kepada LPPM. 

i. Pelaporan pelaksanaan mata kuliah yang disertakan pada pelaksanaan KKN Tematik 

dibuat oleh mahasiswa secara perorangan dalam bentuk lisan/tertulis. 
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j. Laporan pelaksanaan mata kuliah yag disertakan pada pelaksanaan KKN tematik 

disampaikan kepada dosen pengampu. 

k. Pada pelaksanaan KKN Tematik disertakan sejumlah mata kuliah dengan bobot 11 sks.. 

l. Mahasiswa mengontrak mata kuliah KKN Tematik dan sejumlah mata kuliah yang 

disertakannya pada awal semester dan mengisi KRS online pada SIMAKO. 

m. Pelaksanaan KKN Tematik dikoordinir oleh LPPM. 

n. Pelaksanaan perkuliahan mata kuliah yang disertakan pada KKN Tematik dikoordinir 

oleh Fakultas dana tau Prodi. 

o. Setiap mata kuliah yang disertakan pada pelaksanaan KKN Tematik diampu oleh 

seorang atau lebih dosen yang kompeten. 

p. Dosen pengampu mata kuliah yang disertakan pada pelaksanaan KKN Tematik 

membuat perencanaankegiatan yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa, memonitor 

pelaksanaannya, dan mengevaluasinya. 

q. Dekan dan atau Ketua Prodi secara berkala memnitor perkuliahan mata kuliah yang 

disertakan pada KKN Tematik baik terhadap mahasiswa maupun dosen pengampu. 

r. Nilai KKN Tematik ditetapkan oleh LPPM. 

s. LPPM menyampaikan nilai KKN Tematik ke Rektorat pada waktu yang telah 

ditetapkan. 

t. Bagian Akademik BAAK memasukkan nilai KKN Tematik ke SIMAKO. 

u. Nilai mata kuliah yang disertakan pada pelaksanaan KKN Tematik ditetapkan oleh 

dosen pengampu. 

v. Dosen pengampu memasukkan nilai mata kuliah yang diampunya ke SIMAKO pada 

waktu yang telah ditetapkan. 

7. Pada semester VII mahasiswa menempuh Program Pengalaman Lapangan (PPL) dengan 

mengikuti aturan sebagai berikut. 

a. Lokasi Program Pengalaman Lapangan (PPL) ditetapkan Dekan atas usulan Prodi 

b. Pada pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) disertakan sejumlah mata 

kuliah dengan bobot 11 sks 

c. Program Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan selama 1 semester dengan jumlah 

minggu minimal 14 minggu 
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d. Ke-14 minggu sebagaimana dimaksud pada butir c) terdiri dari 2 (dua) minggu (2 kali 

pertemuan) dilaksanakan di kampus dalam bentuk persipaan/pembekalan dan 1 (satu) 

minggu (1 kali pertemuan) dalam bentuk pelaporan. 

e. Persiapan/pembekalan selama 2 minggu atau 2 kali pertemuan diisi dengan penyusunan 

rencana kegiatan baik yang akan dilaksanakan pada Program Pengalaman Lapangan 

(PPL) maupun pada mata kuliah yang disertakan pada Program Pengalaman Lapangan 

(PPL). 

f. Persiapan/pembekalan Program Pengalaman Lapangan (PPL) dikoordinir oleh Fakultas 

dengan menyertakan/melibatkan mitra. 

g. Persiapan/pembekalan mata kuliah yang disertakan pada Program Pengalaman 

Lapangan (PPL) dilaksanakan oleh dosen pengampu dengan dikoordinir oleh 

Fakultas/Prodi. 

h. Pelaporan pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) disusun oleh prorangan 

secara tertulis. 

i. Laporan pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) diserahkan kepada 

Fakultas/Prodi. 

j. Pelaporan pelaksanaan mata kuliah yang disertakan pada pelaksanaan Program 

Pengalaman Lapangan (PPL) dibuat oleh mahasiswa secara perorangan dalam bentuk 

lisan/tertulis. 

k. Laporan pelaksanaan mata kuliah yag disertakan pada pelaksanaan Program 

Pengalaman Lapangan (PPL) disampaikan kepada dosen pengampu. 

l. Mahasiswa mengontrak mata kuliah Program Pengalaman Lapangan (PPL) dan 

sejumlah mata kuliah yang disertakannya pada awal semester dan mengisi KRS online 

pada SIMAKO. 

m. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) dikoordinir oleh Fakultas. 

n. Pelaksanaan perkuliahan mata kuliah yang disertakan pada Program Pengalaman 

Lapangan (PPL) dikoordinir oleh Prodi. 

o. Setiap mata kuliah yang disertakan pada pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan 

(PPL) diampu oleh seorang atau lebih dosen yang kompeten dan instruktur dari mitra. 

p. Dosen pengampu mata kuliah dan instruktur dari mitra yang disertakan pada 

pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) membuat perencanaan kegiatan 
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yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa, memonitor pelaksanaannya, dan 

mengevaluasinya. 

q. Dekan dan atau Ketua Prodi secara berkala memnitor perkuliahan mata kuliah yang 

disertakan pada Program Pengalaman Lapangan (PPL) baik terhadap mahasiswa 

maupun dosen pengampu. 

r. Nilai Program Pengalaman Lapangan (PPL) ditetapkan oleh Dosen Pembimbing 

Lapangan (DPL) denagn memperhatikan masukan dari mitra. 

s. Fakultas menyampaikan nilai Program Pengalaman Lapangan (PPL) ke Rektorat pada 

waktu yang telah ditetapkan. 

t. Bagian Akademik BAAK memasukkan nilai Program Pengalaman Lapangan (PPL) ke 

SIMAKO. 

u. Nilai mata kuliah yang disertakan pada pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan 

(PPL) ditetapkan oleh dosen pengampu dengan memperhatikan masukan dari mitra. 

v. Dosen pengampu memasukkan nilai mata kuliah yang diampunya ke SIMAKO pada 

waktu yang telah ditetapkan. 

 

3.6.3. Frekuensi Perkuliahan 

1. Frekuensi perkuliahan dalam 1 semester berjumlah 14-16 kali pertemuan, termasuk 

penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester, dengan rincian: 

a. Tatap muka    : 12-14 kali pertemuan 

b. Penilaian tengah semester  : 1 kali pertemuan 

c. Penilaian akhir semester  : 1 kali pertemuan 

2. Dosen yang belum mencapai minimal 12 kali pertemuan tatap muka diharuskan melengkapi 

perkuliahan sebelum ujian mata kuliah tersebut dilaksanakan. 

3. Jumlah jam praktikum dan kerja lapangan ditentukan menurut kebutuhan praktikum dan 

kebutuhan kerja lapangan tersbeut. 

 

3.6.4. Perkuliahan Semester Antara/Pendek (SP) 

Untuk memberi  kesempatan kepada mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu atau 

lebih cepat (akselerasi) atau memperbaiki nilai, Prodi disarankan  menyelenggarakan Semester 

Pendek atau Antara (SP). Ketentuan–ketentuan penyelenggaraan semester pendek adalah sebagai 

berikut: 
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1. Program Studi di lingkungan Universitas Wiralodra dapat menyelenggarakan Semester 

Antara/Pendek sebagai salah satu upaya peningkatan rerata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 

mahasiswa. 

2. Semester Antara/Pendek diselenggarakan pada masa antara semester genap tahun  akademik 

berjalan dan semester ganjil tahun akademik berikutnya, tanpa mengganggu agenda 

kaademik lain yang telah ditentukan. 

3. Semester Antara/Pendek dimaksudkan untuk mempernaiki nilai mata kuliah yang diperoleh 

dengan huruf mutu D, CD, C, BC, atau B. 

4. Apabila nilai mata kuliah yang diperoleh pada Semester Antara/Pendek lebih rendah 

daripada nilai sebelumnya, maka yang digunakan pada perhitungan Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK) adalah nilai yang tertinggi. 

5. Beban belajar mahasiswa pada Semester Antara/Pendek sebanyak-banyaknya (9) sembilan 

sks. 

6. Semester Antara/Pendek diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan dengan jumlah kegiatan 

tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk penilaian tengah Semester 

Antara/Pendek dan penilaian akhir Semester Antara/Pendek. 

7. Semester Antara/Pendek diselenggarakan selama paling sedikit 5 (lima) atau 8 (delapan) 

minggu. 

8. Apabila Semester Antara/Pendek diselenggrakan selama 5 (lima) minggu, maka jumlah 

tatap muka untuk setiap mata kuliah dalam satu minggu adalah 3 (tiga) kali pertemuan. 

9. Apabila Semester Antara/Pendek diselenggarakan selama 8 (enam) minggu, maka jumlah 

kegiatan tatap muka untuk setiap mata kuliah dalam satu minggu adalah 2 (dua) kali 

pertemuan. 

10. Dalam Semester Antara/Pendek 1 (satu) kali kegiatan tatap muka untuk beban belajar 1 

(satu) sks berlangsung selama 30 menit. 

11. Peserta Semester Antara/Pendek tidak dibebani biaya DPP dan biaya praktikum. 

12. Peserta Semester Antara/Pendek wajib membayar biaya SPP semester pendek. 

13. Jumlah peserta Semester Antara/Pendek sekurang-kurangnya 4 (empat) orang per mata 

kuliah. 

14. Peserta Semester Antara/Pendek mendaftar di program studi. 

15. Ketua Program Studi melaporkan sejumlah peserta Semester Antara/Pendek beserta jumlah 

sks yang diambil oleh setiap peserta ke Bagian Akademik dan Bagian Keuangan Universitas. 
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16. Peserta Semester Antara/Pendek melakukan pembayaran biaya Semester Antara/Pendek di 

Bagian Keuangan Universitas. 

17. Ketua Program Studi menyusun jadwal perkuliahan Semester Antara/Pendek. 

18. Program Studi menyiapkan Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen (DHMD). 

19. Ketua Program Studi mengawasi pelaksanaan Semester Antara/Pendek. 

20. Ketua Program Studi wajib melaporkan pelaksanaan Semester Antara/Pendek kepada 

Rektor melalui Wakil Rektor I yang setidaknya memuat: 

a. Jadwal Perkuliahan Semester Pendek; 

b. Daftar Hadir Perkuliahan Semester Pendek; 

c. Daftar Hadir Penilaian Tengah dan Akhir Semester Pendek; 

d. Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA) Semester Pendek; dan 

e. Kartu Hasil Studi (KHS) Semester Pendek. 

21. Laporan Keuangan kegiatan Semester Antara/Pendek wajib dilaporkan kepada Rektor 

melalui Wakil Rektor II selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah kegiatan berakhir. 

 

3.6.5. Bimbingan Akademik 

1. Bimbingan akademik adalah kegiatan yang berfungsi membantu mahasiswa dalam 

penyelesaian studi, yang meliputi: 

a. Perencanaan studi secara efektif dan efisien dari awal sampai akhir studi; 

b. Bimbingan untuk menetapkan rencana studi semester (kontrak kuliah) pada setiap 

awa semester; 

c. Bimbingan dalam memecahkan berbagai maslaah yang dihadapi mahasiswa, baik 

akademik maupun nonakademik; 

d. Bimbingan-bimbingan dlaan kegiatan lain yang dipandang perlu. 

2. Bimbingan akadmeik diberikan oleh dosen Pemimbing Akademik (PA) atau Dosen Wali 

kepada mahasiswa yang terdaftar secara sah. 

3. Dosen PA ditetapkan dengan keputusan Dekan Direktur SPs atas usul Ketua Prodi. 

4. Dosen PA bertanggung jawab kepada Ketua Prodi. 

5. Bimbingan akademik dilaksanakan di bawah koordinasi Ketua Prodi. 
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3.6.6. Pemantauan dan Evaluasi Studi Mahasiswa 

1. Kegiatan pemantauan dan evaluasi studi mencakup aspek kemajuan studi, masa studi, status 

kemahasiswaan, dan masalah-maslaah akademik yang dihadapi mahasiswa. 

2. Pemantauan dan evaluasi studi mahasiswa dilakukan oleh dosen PA serta Ketua Prodi pada 

setiap akhir semester. 

3. Dosen PA wajib melaporkan dan memberikan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi 

studi mahasiswa kepada Ketua Prodi. 

4. Dosen PA dpaat mmerekomendasikan mahasiswa bimbingannya untuk melanjutkan 

perkuliahan di Prodi yang sama, pindah Prodi, atau membuat rekomendasi lain yang 

diperlukan. 

 

3.6.7. Peringatan tentang Akhir Masa Studi Mahasiswa 

1. Peringatan tentang akhir masa studi mahasiswa S-1 dilakukan pada akhir semester 8, 

kemudian 2 tahun sebelum masa studi berakhir, dan 1 semester sebelum masa studi berakhir. 

2. Surat peringatan diberikan oleh Ketua Prodi dengan diketahui oleh Dekan. 

 

3.6.8. Batas Waktu Studi 

Batas waktu studi adalah batas waktu maksimal seorang mahasiswa untuk menyelesaikan studi 

pada sebuah Prodi. 

1. Masa studi setiap jenjang adalah sebagai berikut: 

a. Masa studi jenjang S-1 adalah 8-14 semester. 

b. Masa studi mahasiswa yang melanjutkan dari D-3 ke S-1 paling lama 5 semester. 

c. Masa studi mahasiswa S-1 pindahan dari PT lain sama dengan sisa masa studi yang 

masih dimiliki di PT asal. 

2. Mahasiswa yang telah melebihi batas maksimal masa studi dinyatakan drop-out (DO) atau 

mengundurkan diri dengan keputusan Rektor yang dilampiri transkrip nilai mata kuliah yang 

telah diselesaikan serta keterangan pernah kuliah. 

3. Pengunduran diri mahasiswa dilakukan dengan cara mengajukan surat permohonan 

pengunduran diri bermaterai cukup kepada Rektor, dengan melampirkan: 

a. surat rekomendasi pengunnduran diri dari dosen PA dengan diketahui oleh Ketua Prodi; 

b. surat persetujuan pengunduran diri dari Dekan/Wakil Dekan; 

c. kartu tanda mahasiswa (KTM); dan 
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d. bukti pembayaran biaya pendidikan semester terakhir. 

 

3.7. Penyusunan Skripsi 

Dalam menyusun skripsi mahasiswa mendpaat bimbingan dari dosen pembimbing sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Penyusunan skripsi merupakan persyaratan penyelesaian jenjang S-1. 

 

3.7.1. Persyaratan Penyususnan Skripsi 

1 Mahasiswa jenjang Sarjana dpaat mengontrak mata kuliah skripsi jika seluruh mata kuliah 

yang menjadi prasyarat telah ditempuh dan telah dinyatakan lulus (sekurang-kurangnya telah 

menempuk perkuliahan sebanyak 118 sks) dengan IPK sekurang-kurangnya  2,50. 

2 Pengontrakan mata kuliah skripsi dilakukan dengan cara mengisi Kartu Rencana Studi secara 

daring pada SIMAKO pada awal semester VIII untuk jenjang S-1. 

 

3.7.2. Mekanisme Penyusunan Skripsi 

1 Setiap mahasiswa mengusulkan sekurang-kurangnya 2 (dua) atau lebih judul skripsi kepada 

Ketua Prodi. 

2 Ketua Prodi menetapkan 1 (satu) dari 2 (dua) judul skripsi yang diajukan oleh mahasiswa. 

3 Pengusulan judul skripsi dapat dilakukan pada Semester VII untuk jenjang S-1. 

 

3.7.3. Tahapan Penyusunan Skripsi 

1 Penyusunan skripsi dilakukan dengan sepenuhnya menjunjung tinggi etika akadmeik untuk 

mencegah terjadinya plagiarisme. 

2 Penyusunan skripsi dilakukan melalui tahap penyusunan proposal/usulan penelitian (UP), 

seminar proposal/usulan penelitian (SUP), bimbingan penyusunan skripsi, dan penilaian 

skripsi. 

 

3.7.4. Penyusuanan Proposal/Usulan Penelitian (UP) 

1. Penyusunan skripsi didahului oleh penyusunan proposal/usulan penelitian (UP). 

2. Penyusunan proposal penelitian dapat dilakukan pada semester VII. 

3. Dalam penyusunan proposal/usulan penelitian (UP) mahasiswa dimbimbing oleh 2  orang 

dosen pembimbing, yaitu Pembimbing I dan Pembimbing II. 

4. Ketua Prodi menetapkan dosen pembimbing penyusunan proposal/usulan penelitian. 
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5. Kriteria Pembimbing I Penyusunan Proposal/Usulan Penelitian Jenjang S-1 

a. Berkualifikasi akademik Doktor dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli. 

b. Berkualifikasi akademik Magister dengan jabatan fungsional minimal Lektor. 

6. Kriteria Pembimbing II Penyusunan Proposal/Usulan Penelitian Jenjang S-1 

a. Berkualifikasi akademik Doktor dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli. 

b. Berkualifikasi akademik Magister dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli. 

 

3.7.5. Seminar Proposal/Usulan Penelitian 

1 Sebelum penyusunan skripsi, setiap mahasiswa wajib menempuh seminar proposal/usulan 

penelitian (UP). 

2 Mahasiswa dpaat menempuh seminar proposal/usulan penelitian jika telah memenuhi 

persyaratan akadmeik dan keuangan. 

3 Setiap mahasiswa dinilai oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang penilai proposal/usulan 

penelitian (UP). 

4 Ketua Prodi menetapkan dosen penilai proposal/usulan penelitian. 

5 Penilai proposal/usulan penelitian adalah pembimbing penyusunan proposal/usulan penelitian. 

6 Ketua Prodi menentukan waktu pelaksanaan Seminar Proposal/Usulan Penelitian. 

7 Mahasiswa yang proposal/usulan penelitiannya dinnyatakan layak oleh penilai dapat 

melanjutkan ke tahap penyusunan skripsi/tesis setelah memperbaiki proposal/usulan 

penelitiannya sesuai dengan sara penilai. 

 

3.7.6. Penyusuanan Skripsi 

1 Mahasiswa yang proposal/usulan penelitiannya dinyatakan layak oleh penilai dapat 

melanjutkan ke tahap penyusunan skripsi/tesis jika telah melunasi biaya penyusunan 

skripsi/tesis. 

2 Penyusunan skripsi/tesis dibimbing oleh maksimal 2 (dua) orang dosen pembimbing. 

3 Dosen pembimbing penyusunan skripsi/tesis adalah dosen tetap yang ber-NIDN/NIDK dan 

berjabatan fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli untuk skripsi dan Lektor untuk tesis. 

4 Kedua orang pembimbing seperti yang dimaksudkan pada butir 2 di atas, terdiri dari 

Pembimbing I dan Pembimbing II. 

5 Pembimbing penyusunan skripsi/tesis adalah pembimbing penyusunan proposal/usulan 

penelitian. 
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6 Pembimbing I dan Pembimbing II ditentukan oleh Ketua Prodi. 

7 Ketua Prodi menentukan Pembimbing penyusunan skripsi/tesis berdasarkan kepakaran dosen 

yang relevan dengan topik judul skripsi/tesis. 

8 Ketua Prodi mengusulkan dosen pembimbing penyusunan skripsi kepada Fakultas. 

9 Dekan menerbitkan Surat Keputuan (SK) tentang Pengangkatan Pembimbing penyusunan 

skripsi. 

10 Surat Keputuan (SK) tentang Pengangkatan Pembimbing penyusunan skripsi berlaku selama 

1 (satu) tahun akademik. 

11 Jika dalam waktu 1 (satu) tahun  akademik mahasiswa tidak dapat menyelesaikan penyusunan 

skripsi, maka diterbitkan SK perpanjangan penyusunan skripsi. 

12 SK perpanjangan penyusunan skripsi diterbitkan setelah mahasiswa mengajukan permohonan 

perpanjangan penyusunan skripsi dengan malampirkan bukti pembayaran biaya perpanjangan 

penyusunan skripsi. 

13 Mekanisme dan pembagian tugas antarpembimbing ditentukan oleh kedua pembimbing. 

 

3.7.7. Baiya Penyusuanan Skripsi 

1 Biaya penyusunan skripsi ditetapkan oleh SK Pengurus Yayasan Wiralodra Indramayu. 

2 Biaya penyusunan skripsi berlaku selama 1 (satu) tahun. 

3 Jika pada tahun pertama mahasiswa tidak dapat menyelesaikan penyusunan skripsi, maka 

mahasiswa wajib membayar biaya perpanjangan penyusunan skripsi. 

4 Biaya perpanjangan penyusunan skripsi pada tahun ke-2 dan selanjutnya sebesar 50% dari 

biaya penyusunan skrpsi pada tahun pertama. 

 

3.7.8. Beban Kerja Dosen Pembimbing 

1 Dosen yang berkualifikasi Doktor dan jabatan fungsional Lektor Kepala dapat membimbing 

mahasiswa S-1 sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang dalam 1 (satu) semester baik sebagai 

pembimbing I maupun sebagai pembimbing II. 

2 Dosen yang berkualifikasi Doktor dan berjabatan fungsional Lektor dapat membimbing 

mahasiswa S-1 sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang dalam 1 (satu) semester baik sebagai 

pembimbing I itu maupun pembimbing II. 
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3 Dosen yang berkualifikasi Doktor dan jabatan fungsional Asisten Ahli dapat membimbing 

mahasiswa S-1 sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) dalam 1 (satu) semester baik sebagai 

pembimbing I maupun sebagai pembimbing II. 

4 Dosen yang berkualifikasi Magister dan jabatan fungsional Lektor Kepala dapat membimbing 

mahasiswa sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang dalam 1 (satu) semester baik sebagai 

pembimbing I maupun sebagai pembimbing II. 

5 Dosen yang berkualifikasi Magister dan jabatan fungsional Lektor dapat membimbing 

mahasiswa sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang dalam 1 (satu) semester baik sebagai 

pembimbing I maupun sebagai pembimbing II. 

6 Dosen yang berkualifikasi Magister dan jabatan fungsional Asisten Ahli dapat membimbing 

mahasiswa sebanyak 5 (lima) orang dalam 1 (satu) semester baik sebagai pembimbing I 

maupun sebagai pembimbing II. 

7 Dosen yang berkualifikasi Magister dan jabatan fungsional Asisten Ahli dapat menjadi 

pembimbing I jika tidak ada dosen yang berjabatan fungsional Lektor atau dosen yang 

berjabatan fungsional Lektor telah membimbing sebanyak 9 (sembilan) orang mahasiswa baik 

sebagai pembimbing I maupun pembimbing II. 

 

3.7.9. Penilaian Skripsi 

1 Mahasiswa yang telah dinyatakan selesai penyusunan skripsi oleh pembimbing dapat 

mendaftarkan diri untuk mengikuti penilaian/sidang skripsi. 

2 Setiap mahasiswa dinilai oleh Tim Penguji. 

3 Dalam satu masa penilaian dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) Tim Penilai. 

4 Tim Penilai skripsi sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang 

Anggota. 

5 Tim Penilai tesis sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang 

Anggota. 

6 Tim Penilai memberikan penilaian terhadap dokumen skripsi tesis yang meliputi isi, 

metodologi, sistematika penyajian, serta kaidah bahasa. 

7 Penilaian pada sidang skripsi/tesis diberikan terhadap penguasaan isi, kemampuan 

mempertahankan skripsi secara ilmiah, serta kemampuan menggunakan bahasa Indonesia atau 

bahasa bidang studinya secara baik dan benar. 

8 Pembimbing tidak menjadi Tim Penilai untuk mahasiswa bimbingannya 
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9 Pembimbing memberikan nilai bimbingan yang meliputi isi, metodologi, sistematika 

penyajian,  kaidah bahasa, serta proses pembimbingan.  

10 Kriteria Ketua Tim Penilai Skripsi 

a. Berkualifikasi akademik Doktor dengan jabatan fungsional minimal Lektor 

b. Berkualifikasi akademik Magister dengan jabatan fungsional minimal Lektor  

 

11 Kriteria anggota tim penilai skripsi 

a. Berkualifikasi akademik Doktor dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli. 

b. Berkualifikasi akademik Magister dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.  

 

3.7.10. Hasil Penilaian/Sidang, Perbaikan, dan Penyerahan Skripsi 

1. Nilai Akhir skripsi dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

𝑁𝐴 =  
2𝑃 + 1𝑇

3
 

Keterangan : 

NA  : Nilai Akhir 

2 dan 1 : angka pengali 

P  : Rata-rata nilai bimbingan 

T  : Rata-rata niai ujian sidang 

2. Hasil penilaian skripsi dikategorikan sebagai berikut: 

a. Lulus tanpa perbaikan. 

b. Lulus dengan perbaikan kecil/minor. Mahasiswa diberi waktu paling lama 2 minggu 

untuk melakukan perbaikan terhitung sejak tanggal penilaian. 

c. Lulus dengan perbaikan besar/substansial. Mahasiswa diberi waktu paling lama 1 bulan 

untuk melakukan perbaikan terhitung sejak tanggal penilaian. 

d. Gagal. 

3. Terkait kategori b) dan c) di atas, mahasiswa harus mengikuti penilaian ulang apabila tidak 

dapat menyelesaikan perbaikan pada waktu yang ditetapkan. 

4. Terkait kategori d) di atas, mahasiswa diberi waktu untuk melaksanakan penilaian ulang 

secepat-cepatnya setelah 3 bulan terhitung sejak tanggal penilaian. 

5. Mahasiswa dapat mengikuti penilaian ulang jika telah memenuhi persyaratan keuangan. 

6. Kelulusan mahasiswa pada kategori b) dan c) ditangguhkan sampai perbaikan skripsi 

diterima oleh pembimbing,  penguji,  dan Ketua Prodi. 
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7. Selambat-lambatnya 25 hari terhitung sejak dinyatakan lulus penilaian skripsi mahasiswa 

diwajibkan menyerahkan sekurang-kurangnya 3 eksemplar skripsi tesis baik hard copy 

maupun softcopy untuk perpustakaan program studi, perpustakaan fakultas, dan 

perpustakaan universitas. 

3.7.11. Ketentuan tentang Publikasi Ilmiah 

1 Dalam upaya meningkatkan penjaminan terhadap kekayaan intelektual, mencegah terjadinya 

plagiarisme, dan meningkatkan mutu riset, mahasiswa harus menuliskan hasil penelitiannya 

dalam bentuk artikel ilmiah. 

2 Artikel ilmiah yang dimaksud pada butir 1) di atas harus diuji keasliannya. 

3 Tata cara pengujian keaslian artikel ilmiah yang akan dipublikasikan pada jurnal ditetapkan 

oleh Rektor. 

4 Mahasiswa program Sarjana menyerahkan bukti penerimaan artikel yang siap atau sudah 

dipublikasikan program studi dan telah disetujui pembimbing bersamaan dengan penyerahan 

berkas persyaratan sidang. 

5 Apabila mahasiswa pada saat menyerahkan kelengkapan persyaratan ujian sidang program 

Sarjana dan persyaratan ujian tahap II maka mahasiswa tersebut tidak dapat mengikuti ujian 

sidang atau ujian tahap II. 

 

3.8. Penilaian 

3.8.1. Sistem Penilaian 

Sistem penilaian di Prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Unwir mencakup proses maupun 

hasil belajar mahasiswa. Sistem ini memberlakukan penilaian formatif, yang ditujukan untuk 

memperoleh informasi yang digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran (program delivery), 

dan penilaian sumatif, yang ditujukan untuk menilai ketercapaian hasil belajar mahasiswa 

(learning outcome). Efektivitas pembelajaran dapat dilihat dengan membandingkan kemampuan 

awal mahasiswa (entry level) dengan kemampuan mereka pada akhir program pembelajaran (exit 

level). 

Secara operasional, penilaian terdiri atas penilaian mata kuliah, penilaian semester, 

penilaian kelayakan melanjutkan studi, dan penilaian akhir program.  Keempat penilaian ini 

merupakan satu kesatuan yang terintegrasi. 
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3.8.2. Penilaian Keberhasilan Mahasiswa dalam Mata Kuliah 

Keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan setiap mata kuliah yang telah dikontraknya 

ditetapkan dengan berpedoman pada butir-butir ketentuan sebagai berikut. 

3.8.2.1 Acuan Penilaian 

Penilaian terhadap keberhasilan studi mahasiswa untuk setiap mata kuliah didasarkan pada 

penilaian acuan patokan (PAP).  Dengan acuan ini,  nilai pencapaian mahasiswa atas 

tujuan/kompetensi ditentukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 

3.8.2.2 Komponen Penilaian 

Nilai keberhasilan studi untuk setiap mata kuliah merupakan hasil kumulatif dari komponen 

kehadiran 10%,  rata-rata tugas 20%,  penilaian tengah semester  30%,  dan penilaian akhir 

semester 40%. 

3.8.2.3 Nilai Akhir 

1. Keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti suatu mata kuliah dinyatakan dengan nilai akhir 

sesuai patokan berikut ini. 

Nilai Huruf Mutu (HM) Angka Mutu (AM) 

80,00 – 100 A 4,00 

75,00 – 79,99 AB 3,50 

70,00 – 74,99 B 3,00 

65,00 – 69,99 BC 2,50 

60,00 – 64,99 C 2,00 

55,00 – 59,99 CD 1,50 

50,00 – 54,99 D 1,00 

0,00 – 49,99 E 0 

2. Penilaian sidang skripsi/tesis diberikan dengan menggunakan skala 100,  dengan batas 

kelulusan minimal angka 60 untuk S-1. 

 

3.8.2.4 Kelulusan Mata Kuliah 

1. Batas minimum kelulusan untuk S-1 adalah nilai d (1,0). 
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2. Nilai minimum untuk kelulusan mata kuliah yang dianggap sangat menentukan bagi 

kompetensi lulusan suatu program adalah B  b(3,0)  baik untuk jenjang S-1. 

3. Nilai minimum untuk mata kuliah Program Pengalaman Lapangan (PPL) dan KKN Tematik 

adalah B (3,00). 

 

 

3.8.2.5 Gagal Pada Mata Kuliah 

1. Nilai E (gagal)  diberikan kepada mahasiswa apabila: 

a. Kadar penguasaan mahasiswa terhadap materi perkuliahan berada di bawah penguasaan 

minimal yang telah ditentukan, dan atau 

b. Mahasiswa tidak memenuhi persyaratan perkuliahan tanpa alasan yang dapat diterima. 

2. Nilai E diperhitungkan dalam penentuan Indeks Prestasi (IP)  pada akhir semester. 

 

3.8.2.6 Pengunduran Diri sebagai Peserta Kuliah 

1. Mahasiswa dapat mengundurkan diri secara sah dari sebuah mata kuliah dengan cara mengisi 

kembali Kartu Rencana Studi pada SIMAKO. 

2. Nama mahasiswa tersebut tidak akan tercantum dalam daftar hadir perkuliahan. 

 

3.8.2.7 Penilaian Tengah Semester (PTS) 

Untuk dapat mengikuti PTS, mahasiswa harus: 

1. terdaftar sebagai mahasiswa peserta mata kuliah bersangkutan; 

2. telah membayar biaya perkuliahan ( DPP dan SPP)  sekurang-kurangnya sebesar 75%; 

3. mengikuti perkuliahan dalam mata kuliah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 80%;  dan 

4. tidak dalam keadaan menjalani hukuman akademik. 

 

3.8.2.8 Penilaian Akhir Semester (PAS) 

Untuk dapat mengikuti PAS, mahasiswa harus: 

1. Terdaftar sebagai mahasiswa peserta mata kuliah bersangkutan; 

2. telah melunasi biaya perkuliahan ( DPP dan SPP)  sekurang-kurangnya sebesar 75%; 

3. mengikuti perkuliahan dalam mata kuliah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 80%;  dan 

4. tidak dalam keadaan menjalani hukuman akademik. 
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3.8.2.9 Bahan Penilaian 

1. Bahan penilaian disusun oleh dosen penanggung jawab mata kuliah. 

2. Soal penilaian diserahkan selambat-lambatnya satu minggu sebelum masa penilaian dengan 

rincian sebagai berikut: 

a. Soal MKU  diserahkan ke  BAAK. 

b. Soal MKKF  diserahkan ke Fakultas 

c. Soal MKK  dan MKKP  diserahkan ke Prodi 

d. Soal mata kuliah pada SPS  dikoordinasikan oleh Prodi. 

3. Pengampu dan atau penanggung jawab matakuliah mengunggah soal pada Simako selambat-

lambatnya 1 minggu sebelum pelaksanaan penilaian. 

4. Penggandaan soal penilaian dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. 

a. Penggandaan soal MKU  yang diterima dari BAAK  dilaksanakan oleh Prodi. 

b. Penggandaan soal MKKF  yang diterima dari Fakultas dilaksanakan oleh Prodi. 

c. Penggandaan soal MKK  dan MKKP  dilaksanakan oleh Prodi. 

d. Penggandaan soal ujian pada SPs dikelola oleh Prodi. 

 

3.8.2.10 Pelaksanaan  Penilaian 

1. Penilaian mata kuliah diadakan paling sedikit dua kali dalam satu semester,  yaitu Penilaian 

Tengah Semester (PTS) dan Penilaian Akhir Semester (PAS). 

2. PTS dan PAS dilaksanakan secara tertulis,  lisan atau perbuatan/ penampilan. 

3. PTS dan PAS tidak berbentuk tugas (take home)  kecuali untuk mata kuliah yang menuntut 

mahasiswa memiliki kemampuan merancang sesuatu, misalnya untuk mata kuliah Metodologi 

Penelitian. 

4. Penilaian dilaksanakan di bawah tanggung jawab dosen pengampu mata kuliah yang 

bersangkutan. 

5. Pengaturan jadwal penilaian MKU dikoordinasikan oleh BAAK. 

6. Pengaturan jadwal penilaian MKKF dikoordinasikan oleh Fakultas. 

7. Pengaturan jadwal penilaian MKK dan MKKP disusun oleh Prodi. 

8. Penilaian skripsi dapat dilaksanakan setiap bulan. 

9. Penilaian akhir program (Sidang Yudisium) diselenggarakan setelah mahasiswa 

menyelesaikan semua beban belajarnya. 
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10. Penilaian akhir program (Sidang Yudisium) dapat dilaksanakan bersamaan dengan penilaian 

skripsi. 

 

3.8.3. Hasil Penilaian 

Hasil penilaian  setiap mata kuliah diserahkan oleh masing-masing dosen pengampu sesuai jadwal 

yang ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib memberikan nilai akhir mata kuliah melalui Sistem 

Informasi Manajemen Akademik dan Keuangan Online (SIMAKO). 

2. Penyampaian nilai akhir pada SIMAKO dilakukan pada setiap akhir semester dalam kurun 

waktu seperti yang diatur dalam kalender akademik universitas. 

3. Jika sampai batas akhir penyampaian nilai mata kuliah seorang dosen tidak menyampaikan 

nilai maka sistem penginputan nilai pada simako tertutup (off). 

4. Jika sistem penginputan nilai pada Simako tertutup (off)  maka dosen tidak bisa memberikan 

nilai mata kuliah yang diampunya. 

5. Dalam waktu 2 x 24 jam jam Setelah batas akhir penyampaian menilai mata kuliah pada 

Simako oleh dosen pengampu matakuliah dan dosen tersebut tidak memberikan nilai mata 

kuliah yang diampunya maka Ketua Program Studi dan atau dekan wajib memberikan nilai 

akhir mata kuliah tersebut dengan memberikan nilai tertinggi A pada seluruh mahasiswa. 

6. Jika dalam waktu 2 x 24 jam seperti yang dimaksud pada ketentuan 5) di atas Ketua Program 

Studi dan atau Dekan tidak juga memberikan nilai akhir sebuah mata kuliah maka Wakil 

Rektor I  dan atau kepala BAAK  wajib memberikan nilai akhir mata kuliah tersebut dengan 

memberikan nilai tertinggi A kepada seluruh mahasiswa. 

7. Pemasukan nilai dari dosen ber-NIDK menggunakan formulir Daftar Peserta dan Nilai Akhir 

(DPNA),  yang diserahkan oleh dosen yang bersangkutan ke Prodi dan dimasukkan ke Simako 

oleh petugas yang ditunjuk. 

8. Pemasukkan nilai PPL,  KKN, Magang, Praktek Kerja Lapangan,  dan Tugas Akhir (skripsi)  

menggunakan DPNA dan dimasukkan ke Simako oleh petugas yang ditunjuk. 

9. Bagian administrasi akademik Fakultas/SPs mencetak Kartu Hasil Studi (KHS)  melalui 

database Simako,  apabila diperlukan. 
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3.8.3.1 Kontrak Ulang 

1. Mahasiswa yang gagal pada suatu mata kuliah (atau akan memperbaiki nilai)  diwajibkan 

mengontrak kembali mata kuliah tersebut. 

2. Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada butir satu di atas diwajibkan mengikuti seluruh 

kegiatan akademik yang diberlakukan untuk mata kuliah tersebut. 

3. Nilai yang akan ditetapkan untuk mahasiswa sebagaimana dimaksud pada butir (1) di atas 

adalah nilai tertinggi yang diperoleh. 

 

3.8.3.2 Penilaian Keberhasilan Studi Semester 

1. Penilaian keberhasilan studi semester dilakukan pada setiap akhir semester dan meliputi seluruh 

mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester tersebut dengan menggunakan rumus 

perhitungan Indeks Prestasi  (IP)  sebagai berikut: 

𝐼𝑃 =  
∑ 𝑥𝑦

∑ 𝑦
 

Keterangan : 

X = Nilai mata kuliah 

Y = satuan kredit Semester (SKS) untuk mata kuliah tersebut 

 

2. IP Semester (IPS)  dihitung hingga dua desimal,  dan digunakan diantaranya untuk menentukan 

beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya. 

3. Mahasiswa yang memiliki IP Semester kurang dari 2,50 pada 3 semester pertama (untuk jenjang 

S-1),  dan kurang dari 3,00 pada semester pertama (untuk jenjang S-2)  diharuskan mendapatkan 

bimbingan khusus dari Dosen PA yang dikoordinasikan oleh Ketua Prodi. 

 

3.8.3.3 Penilaian Kelayakan Untuk Melanjutkan Studi Jenjang S-1 

Mahasiswa dapat melanjutkan studinya apabila setelah 4 semester berhasil mengumpulkan 

minimal 60 SKS dan mencapai IPK ≥ 2,50.  Mahasiswa yang telah mengumpulkan 48–59 SKS 

dan mencapai IPK 2,00–2,49 dapat melanjutkan penyelesaian studinya dengan bimbingan khusus 

dari Dosen PA. Mahasiswa yang memperoleh kurang dari 48 SKS dan/atau mendapatkan IPK < 

2,00 harus mengundurkan diri atau pindah Prodi.  pimpinan fakultas atas usulan Ketua Prodi 

mengajukan usulan kepada Rektor untuk ditetapkan surat keputusannya. 
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3.8.3.4 Jalur Penyelesaian Akhir Studi Jenjang S-1 

Penyelesaian akhir studi jenjang S-1 ditempuh melalui jalur skripsi.  Tata cara penyusunan 

skripsi lihat bagian 3.7. di atas. 

 

 

 

3.8.3.5 Penilaian Keberhasilan Akhir Program/ Sidang Yudisium Jenjang S-1 

1) Untuk melaksanakan penilaian keberhasilan akhir program dibentuk panitia yang disebut 

Panitia Sidang Yudisium 

2) Panitia Sidang Yudisium dipimpin oleh Dekan sebagai Ketua,  Wakil Dekan Bidang 

Akademik sebagai Wakil Ketua,  Ketua Prodi sebagai Sekretaris dan 2 orang Dosen 

sebagai Anggota. 

3) Panitia Sidang Yudisium ditetapkan dengan Keputusan Dekan atas usul Ketua Prodi. 

4) Penilaian keberhasilan akhir program diselenggarakan dalam sebuah sidang yang disebut 

Sidang Yudisium. 

5) Mahasiswa dapat diikutkan pada Sidang Yudisium setelah menempuh seluruh beban studi 

dengan IPK ≥ 2,50. 

6) Sebelum pelaksanaan Sidang Yudisium Dekan menyampaikan Daftar Nama Peserta 

Sidang Yudisium kepada Rektor. 

7) Bagian Akademik BAAK  persyaratan akademik peserta Sidang Yudisium yang 

disampaikan Dekan. 

8) Bagian Keuangan BAUK  memverifikasi persyaratan keuangan peserta Sidang Yudisium 

yang disampaikan dekan. 

9) Rektor menyampaikan hasil verifikasi peserta yudisium kepada Dekan. 

10) Yudisium atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)  ditentukan berdasarkan rumus: 

11) Batas minimum nilai IPK untuk kelulusan pada jenjang S1 adalah 2,50. 

12) Hanya terdapat satu mata kuliah yang bernilai D jika terdapat sekurang-kurangnya satu 

mata kuliah yang bernilai B dengan besaran SKS yang sama. 

13) Derajat yudisium untuk jenjang S1 diatur sebagai berikut: 

14) Yudisium cum laude diberikan kepada:  

a. Mahasiswa bukan pindahan atau lanjutan 

b. Mahasiswa yang menyelesaikan studi tepat waktu paling lama 9 semester; 



35 

 

c. Mahasiswa yang tidak pernah mengulang mata kuliah. 

15) Hasil Sidang Yudisium dituangkan dalam bentuk surat keterangan Lulus (SKL). 

16) SKL berisi nama,  tempat dan tanggal lahir,  Nomor Pokok Mahasiswa (NPM),  program 

studi,  Indeks Prestasi Kumulatif,  yudisium,  dan tanggal lulus. 

17) SKL ditandatangani dekan dan ketua Prodi. 

 

3.9. Perpindahan Mahasiswa di Lingkungan Unwir 

1 Perpindahan mahasiswa antar Prodi yang ada di lingkungan Unwir dimungkinkan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

2 Perpindahan hanya diperbolehkan pada jenjang yang sama. 

3 Perpindahan hanya diperbolehkan antar Prodi sejenis (tidak boleh dari kependidikan ke non 

kependidikan atau sebaliknya). 

4 Mahasiswa setelah menempuh perkuliahan sekurang-kurangnya 2 semester dengan perolehan 

kredit sekurang-kurangnya 30 SKS pada produk semula. 

5 Mahasiswa dinilai mempunyai minat dan kemampuan akademik untuk menyelesaikan studi 

pada Prodi baru yang dinyatakan dengan keterangan tertulis berdasarkan penilaian dari ketua 

Prodi yang baru. 

6 Perpindahan Prodi diperuntukkan bagi mahasiswa yang secara akademik mengalami ketidak 

sesuaian dengan perkuliahan di Prodi yang sedang dijalani,  yang dibuktikan diantaranya 

dengan rendahnya perolehan IPK selama 2 semester pertama. 

7 Prosedur yang harus ditempuh mahasiswa adalah sebagai berikut. 

8 Mahasiswa mempelajari Prodi baru yang diminati. 

9 Mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen PA dan ketua Prodi asal maupun Ketua Prodi baru 

yang diminati. 

10 Mahasiswa mengajukan lamaran ke Prodi baru dengan persetujuan Dosen PA dan Ketua Prodi 

asal. 

11 Mahasiswa mengikuti proses seleksi yang dilakukan oleh Prodi baru. 

12 Mahasiswa yang dinyatakan diterima oleh Prodi baru diusulkan oleh Prodi lama ke fakultas 

untuk diteruskan ke BAAK  guna penetapan lebih lanjut oleh Rektor. 

13 Waktu studi yang sudah ditempuh kepada produk asal diperhitungkan dalam penetapan batas 

waktu maksimal penyelesaian studi suatu jenjang. 
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3.10. Izin Berhenti Sementara Kuliah (Cuti Akademik) 

Untuk mengantisipasi adanya mahasiswa yang mendapat hambatan studi sehingga harus berhenti 

kuliah untuk sementara waktu, Unwir memberlakukan kebijakan cuti akademik,  dengan ketentuan 

sebagai berikut. 

3.11. Pembuatan Ijazah, Traskrip Akademik, dan Surat Keterangan  

Pendamping Ijazah (SKPI) 

3.11.1 Pembuatan Ijazah 

 Ijazah dibuat dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Bagian  Lulusan 

a. Lulusan menyerahkan persyaratan pembuatan ijazah berupa berita acara kelulusan,  

fotokopi KTP,  dan fotokopi ijazah terakhir kepada Prodi; 

b. Lulusan membayar biaya pembuatan ijazah di bagian keuangan rektorat; 

c. Lulusan memverifikasi kebenaran data  pada draft ijazah. 

2. Bagian Prodi 

a. Prodi mengusulkan pembuatan ijazah kepada fakultas/ SPS. 

b. Prodi mengkoordinir kegiatan verifikasi kebenaran data pada  draf ijazah oleh lulusan. 

c. Prodi menyampaikan draft ijazah yang telah diverifikasi oleh lulusan ke Fakultas/sps. 

 

3.11.2. Pembuatan Traskip Akademik Bagian Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia 

Transkrip akademik dibuat dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Bagian Prodi 

a. Prodi mempersiapkan data-data yang diperlukan untuk pembuatan transkrip akademik; 

b. Prodi menyampaikan permohonan pembuatan transkrip akademik kepada Fakultas/ 

SPS; 

c. Prodi memverifikasi draft transkrip akademik yang diterima dari fakultas/sps; 

d. Prodi menyampaikan hasil verifikasi draft transkrip akademik ke Fakultas/sps. 

 

3.11.3. Pembuatan SKPI 

Setiap lulusan Unwir berhak mendapatkan surat keterangan pendamping ijazah ( skpi).  skpi dibuat 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
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1. Bagian Mahasiswa 

a. mahasiswa mengisi kartu rencana prestasi  si(krp)  pada awal semester bersamaan dengan 

pengisian KRS SKS pada simako.  krp diketahui dan disetujui oleh dosen Wali. 

b. mahasiswa menjalankan kegiatan yang telah ditulis dalam krp selama satu semester. 

c. pada akhir semester mahasiswa membuat kartu hasil prestasi (khp)  dan divalidasi oleh 

dosen Wali. 

d. pada akhir perkuliahan mahasiswa mengisi transkrip prestasi mahasiswa (tpm)  

berdasarkan KHP Dan divalidasi oleh dosen Wali. 

e. mahasiswa menyerahkan transkrip prestasi mahasiswa  wa(tpm)  ke program studi sebelum 

menempuh sidang skripsi. 

2. Bagian Program Studi 

a. program studi mengisi aktivitas prestasi yang akan ditulis di skpi berdasarkan transkrip 

prestasi mahasiswa (tpm)  yang diserahkan oleh mahasiswa. 

b. program studi menyerahkan identitas pemegang skpi. 

c. program studi merumuskan aktivitas prestasi dan penghargaan yang didapat mahasiswa 

dan menyerahkannya kepada fakultas. 

 

3.12. Penyerahan Ijazah, Transkip Akademik, SKPI, dan Kegiatan Wisuda 

Ijazah,  transkrip akademik,  dan skpi diserahkan kepada lulusan dalam upacara wisuda dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

1. Wisuda dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam setahun,  yaitu pada awal semester ganjil 

(Sekitar September)  dan pada awal semester genap (sekitar Maret). 

2. wisuda yang diselenggarakan pada awal semester ganjil (sekitar September)  disebut 

wisuda gelombang  II  dan yang diselenggarakan pada awal semester genap ( sekitar Maret)  

disebut wisuda gelombang I. 

3. peserta wisuda gelombang II  merupakan lulusan semester genap dan peserta wisuda 

gelombang I  merupakan lulusan semester ganjil. 

4. lulusan semester genap merupakan lulusan periode 1 Maret s.d. 31 Agustus; 

5. lulusan semester ganjil merupakan lulusan periode 1 September s.d. 28/29 Februari; 

6. lulusan wisudawan Prodi didasarkan pada kuota yang telah ditetapkan. 

 Kuota wisudawan periode diatur sebagai berikut: 
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1. jika sampai batas akhir pendaftaran wisuda jumlah lulusan melebihi kuota maka penentuan 

lulusan yang akan diikutkan pada wisuda periode tersebut sebagai berikut. 

2. ditentukan berdasarkan tanggal kelulusan. 

3. jika tanggal kelulusan sama maka ditentukan berdasarkan indeks prestasi kumulatif (IPK).  

lulusan yang IPK nya lebih tinggi berhak diikutkan pada wisuda periode tersebut. 

4. jika tanggal kelulusan dan IPK sama maka ditentukan berdasarkan.  lulusan tertua yang 

berhak diikutkan pada wisuda periode tersebut. 

5. lulusan semester genap yang tidak bisa mengikuti wisuda gelombang II  karena melebihi 

kuota diikutkan pada wisuda gelombang I. 

6. lulusan semester genap yang tidak bisa mengikuti wisuda gelombang II Karena melebihi 

kuota berhak mendapatkan legalisir ijazah,  transkrip akademik,  dan skpi sebelum 

mengikuti wisuda gelombang I. 

7. Lulusan mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan wisuda kepada panitia dengan 

menyerahkan fotokopi bukti pembayaran biaya wisuda dan pembuatan ijazah dll, bukti asli 

surat keterangan tidak memiliki tunggakan biaya pendidikan, bukti asli surat keterangan 

tidak memiliki pinjaman buku dari perpustakaan,  fotocopy sertifikat pkkmb, dan bukti asli 

tanda terima skripsi tesis dari fakultas/SPs dan BAAK. 

8. Pendaftaran dan pelaksanaan wisuda dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. 

 

3.13. Kehilangan Status Kemahasiswaan dan Gelar 

Gelar akademik lulusan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Unwir dapat dibatalkan 

apabila di kemudian hari terbukti bahwa lulusan melakukan pelanggaran akademik menurut 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti tindakan plagiarisme dan pemalsuan nilai 

prestasi akademik. Pembatalan gelar akademik ditetapkan dengan keputusan Rektor berdasarkan 

rekomendasi senat universitas. Pembatalan gelar akademik dibarengi dengan penarikan ijazah, 

Transkrip akademik, dan SKPI. 

 

 

 

 

 

 



39 

 

BAB IV 

 PENUTUP 

 

Keberhasilan penerapan Pedoman Akademik ini sangat bergantung pada pemahaman, kesadaran, 

dan upaya yang sungguh-sungguh dari semua pihak (pimpinan, dosen, mahasiswa, dan tenaga 

kependidikan) di lingkungan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Unwir. 

 

 

 

 


