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KEPUTUSAN 
REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG 

No : 2418/UN64/EP/2017 
 

TENTANG 
 

PEDOMAN AKADEMIK 
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG 

 
REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan 

pada perguruan tinggi perlu suatu Pedoman yang 
mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan 
Akademik Universitas Singaperbangsa Karawang; 

  b. bahwa untuk mengakomodir kebutuhan tersebut, 
telah disusun Pedoman Akademik Universitas 
Singaperbangsa Karawang yang memuat 
peraturan dan prosedur akademik yang harus 
dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya; 

  c. bahwa berdasarkan kebutuhan yang dimaksud 
dalam huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan surat 
keputusan Rektor sebagai pedoman dan landasan 
hukumnya. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (Lembara Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78); 

2. Undang-undang No.12 tahun 2012, tentang 
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158); 

3.  Peraturan Pemerintah RI No. 4 tahun 2014 
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 
Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
16); 
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4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 
123 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas 
Singaperbangsa Karawang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 252); 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 
Tahun 2015, tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952); 

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi Republik Indonesi Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Statuta Universitas 
Singaperbangsa Karawang (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 64). 

  
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS 

SINGAPERBANGSA KARAWANG. 

KESATU : Pedoman Akademik ini berlaku untuk jenjang 
pendidikan Diploma, Sarjana dan Pascasarjana yang 
ada dilingkungan Universitas Singaperbangsa 
Karawang; 

KEDUA  : Ketentuan lebih rinci diatur dalam Pedoman 
Pelaksanaan Kegiatan Akademik sepanjang tidak 
bertentangan dengan Pedoman yang lebih tinggi; 

KETIGA  : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 
dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan 
diubah dan atau diperbaiki sebagaimana mestinya 
apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan 
dalam keputusan ini. 
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               Ditetapkan di Karawang, 
Petikan sesuai dengan aslinya          Pada tanggal, 28 Agustus 2017 

Wakil Rektor Bid. Akademik,            REKTOR, 

 
           

 
Candra Hayatul Iman         H. M. Wahyudin Zarkasyi 

     NIP. 195708071986011001 
Tembusan 
1. Para Wakil Rektor 
2.  Para Dekan 
3.  Para Kepala Lembaga dan UPT di Lingkungan  
 Universitas Singaperbangsa Karawang 
4.  Para Koordinator Program Studi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pedoman Akademik  Universitas Singaperbangsa Karawang 4 

 

BAB I 
PENDAHULUAN 

I. Visi, Misi, Tujuan 

1. Visi 

Inovatif, Kompetitif, dan Unggul yang berbudaya bangsa. 

2. Misi 

(1) Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang ahli di bidangnya 
dan berakhlak mulia; 

(2)  Menciptakan, menerapkan dan mengembangkan IPTEKS 
yang berdaya guna dan berhasil guna; 

(3)  Melaksanakan pengabdian pada masyarakat secara aktif 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

3.  Tujuan 

(1) Mewujudkan suasana akademik sesuai Standar Nasional 
Pendidikan; 

(2)  Mewujudkan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki 
kualifikasi dan kompetensi; 

(3)   Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian dibidangnya 
serta berakhlak mulia; 

(4)   Menghasilkan inovasi di bidang IPTEKS untuk pembangunan 
berkelanjutan melalui penelitian dan studi lainnya; 

(5)   Menyediakan sarana dan prasarana akademik yang memadai; 

(6)   Mengaplikasikan inovasi di bidang IPTEKS dalam bentuk 
pengabdian pada masyarakat untuk peningkatan 
kesejahteraan  masyarakat; 

(7) Memberikan kontribusi untuk perencanaan, pelaksanaan dan 
evaluasi program pembangunan. 
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II.   Istilah-Istilah dalam Pedoman 

Dalam Pedoman Akademik ini yang dimaksud dengan : 

1. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang 
menyelenggarakan pendidikan tinggi. 

2.   Universitas tersusun atas dasar keseluruhan dan kesatuan ilmu 
pengetahuan dan terbagi atas sekurang-kurangnya 4 golongan 
fakultas yang meliputi ilmu agama/kerohanian, ilmu kebudayaan, 
ilmu sosial, ilmu eksakta dan teknik. 

3.   Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) adalah perguruan 
tinggi negeri yang diselenggarakan Kementerian Riset, Teknologi, 
dan Pendidikan Tinggi dan bertanggung jawab langsung kepada 
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tingg. 

4.   Fakultas adalah Unsur pelaksana akademik yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Rektor. 

5.    Urusan adalah himpunan sumber daya pendukung, yang 
menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, 
dan/atau profesi dalam satu atau beberapa cabang ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

6.   Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan 
pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran 
tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, 
dan/atau pendidikan vokasi. 

7. Rektor adalah pimpinan tertinggi Unsika dan penanggungjawab 
utama atas penyelenggaraan Unsika. 

8.   Dekan adalah pemimpin tertinggi di tingkat Fakultas dan 
bertanggungjawab atas penyelenggaraan Fakultas yang 
dipimpinnya. 

9.    Ketua Jurusan adalah pemimpin tertinggi di tingkat Jurusan dan 
bertanggungjawab atas penyelenggaraan Jurusan yang 
dipimpinnya. 

10. Koordinator Program Studi adalah pemimpin tertinggi di tingkat 
Program Studi dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan 
Program Studi yang dipimpinnya. 
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11. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah 
sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan 
Satuan Kredit Semester untuk menyatakan beban studi 
mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban 
penyelenggaraan program. 

12. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah 
takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang 
diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal 
perminggu sebanyak satu jam perkuliahan atau dua jam 
praktikum, atau empat jam kerja lapangan, yang masing-masing 
diiringi oleh sekitar satu sampai dua jam kegiatan terstruktur dan 
sekitar satu sampai dua jam kegiatan mandiri. 

13. Rumpun Ilmu adalah kumpulan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan 
seni yang disusun secara sistematis. 

14. Jenis Pendidikan adalah jenjang dan program pendidikan. 

15.  Penilaian Hasil Belajar adalah proses pengumpulan dan 
pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar 
peserta didik. 

16. Kalender Akademik adalah pedoman umum bagi setiap Unit Kerja 
di lingkungan Unsika dalam melaksanakan pendidikan dan 
pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 

17. Semester adalah satuan waktu dalam pelaksanaan pendidikan 
dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat 
serta aktivitas lainnya. 

18. Semester Pendek atau semester antara adalah proses 
perkuliahan untuk perbaikan atau pengambilan mata kuliah baru, 
yang dilaksanakan setelah Ujian Akhir Semester  Genap. 

19. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas 
utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 
menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi dan seni melalui 
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

20. Kepakaran adalah penguasaan ilmu pengetahuan tertentu sesuai 
dengan kompetensinya atas dasar pengakuan dari pihak lain atau 
pejabat atasannya. 
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21. Dosen Wali adalah dosen yang diserahi tugas untuk memberikan 
pertimbangan, petunjuk, nasehat dan persetujuan kepada 
sejumlah mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata 
kuliah dalam rencana studinya, jumlah kredit yang akan diambil, 
ujian dan skripsi/tugas akhir. 

22. Perwalian adalah bimbingan akademik sebelum pelaksanaan 
perkuliahan. 

23. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada 
program studi tertentu. 

24. Registrasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon 
mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar sebagai 
mahasiswa baru. 

25. Herregistrasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh 
mahasiswa untuk memperoleh status sebagai mahasiswa aktif. 

26. Mutasi mahasiswa adalah perubahan status administrasi dan 
akademik baik di lingkungan perguruan tinggi sendiri maupun 
dengan perguruan tinggi lain. 

27. Form Rencana Studi yang selanjutnya disingkat FRS adalah 
formulir kontrak mata kuliah. 

28. Sikadu (Sistem Informasi Akademik Terpadu) adalah sebuah 
sistem informasi untuk menangani berbagi jenis transaksi 
akademis yang dirancang untuk mempermudah dalam menangani 
persiapan aktifitas akademis hingga proses perkuliahan selesai 
pada setiap semesternya. 

29. Kurikulum Pendidikan Tinggi adalah seperangkat rencana dan 
pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran 
serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan 
sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di 
perquruan tinggi. 

30. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung 
jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap 
mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di 
bidang pekerjaan tertentu. 
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31. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen 
dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

32. Kurikulum Inti adalah penciri dari kompetensi utama suatu 
program studi. 

33. Kurikulum Institusional adalah sejumlah bahan kajian dan 
pelajaran yang merupakan bagian kurikulum pendidikan tinggi. 

34. Kelompok Mata Kuliah adalah pengelompokan mata kuliah 
berdasarkan kompetensi terdiri dari: Mata Kuliah Pengembangan 
Kepribadian, Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan, 
Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya, Kelompok Mata Kuliah 
Perilaku Berkarya, Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan 
Bermasyarakat. 

35. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian 
kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar 
dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan. 

36. Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah proses 
pengalihan ilmu pengetahuan sebagai proses pendalaman kuliah 
yang diterima di dalam kelas dan diterapkan di masyarakat. 

37. Tugas Akhir adalah mata kuliah yang wajib ditempuh oleh 
mahasiswa sebagai persyaratan kelulusan menjelang akhir 
studinya berupa laporan tertulis. 

38. Yudisium adalah suatu keputusan dimana seorang mahasiswa 
dinyatakan telah memenuhi berbagai macam persyaratan 
akademik dan administratif yang diwajibkan sehingga dinyatakan 
lulus dan berhak memperoleh gelar. 

39. Gelar adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan dari setiap 
program studi. 

40. Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat IP adalah angka yang 
menunjukkan prestasi suatu kemajuan belajar mahasiswa dalam 
satu semester. 

41. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah 
angka yang menunjukkan prestasi hasil belajar mahasiswa mulai 
dari semester pertama sampai dengan semester terakhir. 
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42. Kode Etik Kegiatan Akademik adalah pedoman tertulis yang berisi 
standar perilaku etis dan disiplin  dalam berorganisasi dan dalam 
berinteraksi di lingkungan Universitas dalam melaksanakan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi. 

43. Karya Ilmiah adalah karya tulis yang isinya memaparkan suatu 
pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis 
atau peneliti. 

44. Pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan adalah 
perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan atau 
ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bidang penyelenggaraan 
pendidikan tinggi. 

45. Sanksi adalah tindakan hukuman yang dikenakan terhadap 
mahasiswa, dosen dan atau tenaga administrasi yang 
melakukan  pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan. 

46. Upacara Wisuda adalah salah satu bentuk upacara akademik dan 
merupakan tradisi akademik yang diselenggarakan dalam forum 
rapat senat terbuka universitas guna melantik lulusan yang telah 
menyelesaikan studinya; 

47. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen 
yang memuat informasi tetang pencapaian akademik atau 
kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. 
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BAB II 
PENERIMAAN MAHASISWA 

 

I. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru 

1. SNMPTN 

Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 
adalah seleksi berdasarkan penelusuran prestasi akademik calon 
Mahasiswa dilakukan oleh masing-masing PTN di bawah 
koordinasi panitia pusat penyelenggara SNMPTN dan SBMTPN. 

2.   SBMPTN 

Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 
adalah seleksi berdasarkan hasil ujian tertulis dalam bentuk cetak 
(paper based testing) atau menggunakan komputer (computer 
based testing), atau kombinasi hasil ujian tertulis dan ujian 
keterampilan calon Mahasiswa, dilakukan secara bersama di 
bawah koordinasi panitia pusat penyelenggara SNMPTN dan 
SBMTPN. 

3.  MMPTN 

Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) 
seleksi yang diatur, ditetapkan, dan dilaksanakan oleh masing-
masing PTN. 

4.    UMPTKIN 

Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri 
(UMPTKIN) merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru untuk 
Fakultas Agama Islam melalui kerjasama yang dikoordinasikan 
oleh Unsika bersama dengan Universitas Islam Negeri (UIN). 

 

II.   Mahasiswa Pindahan / Lanjutan 

1.  Perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri lain yang 
sistem pendidikannya berdasarkan SKS, dilaksanakan bersamaan 
dengan masa penerimaan mahasiswa baru. 

2. Perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri lain 
dibenarkan apabila status dan peringkat akreditasi program 
studinya minimal sama. 

3. Telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester pada 
Perguruan Tinggi Negeri asal. 
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4. Mata Kuliah yang diakui adalah mata kuliah yang isi dan bobot 
kreditnya sesuai dengan mata kuliah program studi yang dituju di 
Unsika dengan nilai serendah-rendahnya C dan memiliki IPK 
minimal 2,0. 

5. Mahasiswa yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi 
akademik yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dari 
pimpinan Perguruan Tinggi Negeri asal. 

6. Persyaratan akademik bagi mahasiswa pindahan dari Perguran 
Tinggi Negeri lain: 

a.  Pada Semester kedua, tabungan kredit khusus (mata kuliah 
yang mempunyai huruf mutu C ke atas) sekurang-kurangnya 
32 sks dengan IPK minimal 2,0; 

b.  Pada Semester ketiga, tabungan kredit khusus (mata kuliah 
yang mempunyai huruf mutu C ke atas) sekurang-kurangnya 
48 sks dengan IPK minimal 2,0; 

c.  Pada Semester keempat, tabungan kredit khusus (mata kuliah 
yang mempunyai huruf mutu C ke atas) sekurang-kurangnya 
64 sks dengan IPK minimal 2,0; 

d.  Pada Semester kelima, tabungan kredit khusus (mata kuliah 
yang mempunyai huruf mutu C ke atas) sekurang-kurangnya 
80 sks dengan IPK minimal 2,0; dan 

e.  Mahasiswa pindahan tidak dikenakan biaya Konversi, 
sedangkan mahasiswa lanjutan dikenakan biaya konversi 
yang diatur dalam Surat Keputusan Rektor. 

7.   Penentuan lama studi diperhitungkan berdasarkan waktu studi 
pada program studi yang dituju. 

8.   Ketentuan tentang besaran biaya konversi bagi mahasiswa 
pindahan/lanjutan ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor. 
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BAB III 
ADMINISTRASI MAHASISWA 

 

I.  Registrasi Mahasiswa 

1. Registrasi mahasiswa dilakukan oleh calon mahasiswa yang telah 
dinyatakan lulus dan menerima surat pemberitahuan kelulusan 
untuk melakukan registrasi di bagian Keuangan Universitas. 

2.  Calon mahasiswa yang tidak melakukan registrasi sampai dengan 
batas waktu yang telah ditetapkan, dinyatakan mengundurkan diri. 

3.   Calon mahasiwa yang telah melaksanakan registrasi memperoleh 
fasiltas: 
a. Nomor Pokok Mahasiswa (NPM); 
b. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM); 
c.  Jaket almamater; dan 

d.  Buku Pedoman Akademik. 
 

II.   Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 

Dalam Pedoman Akademik ini yang dimaksud dengan Nomor Pokok 
Mahasiswa merupakan legalitas mahasiswa yang telah memenuhi 
syarat dan ketentuan yang berlaku di Universitas Singaperbangsa 
Karawang. 

 

III. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) 

Dalam Pedoman Akademik ini yang dimaksud dengan Kartu Tanda 
Mahasiswa merupakan identitas mahasiswa selama menjadi 
mahasiswa aktif di Universitas Singaperbangsa Karawang 

 

IV.  Her-Registrasi 

Herregistrasi merupakan kewajiban mahasiswa lama dan bukti 
tercatat sebagai mahasiswa aktif. 
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BAB IV 

STATUS MAHASISWA 
 

I.    Mahasiswa Pindahan Internal 

1.    Perpindahan Program Studi di lingkungan Universitas 
Singaperbangsa Karawang dengan alasan akademik ataupun non 
akademik hanya dapat dilaksanakan pada setiap awal tahun 
akademik (awal semester gasal) sebelum masa perkuliahan 
dimulai, perpindahan hanya dapat diijinkan apabila sekurang-
kurangnya telah menempuh 2 (dua) semester dan tidak lebih dari ; 
6 (enam) semester  bagi Strata Satu dan 4 (empat) semester bagi 
Diploma tiga. 

2.   Perpindahan dapat dilaksanakan setelah melalui prosedur sebagai 
berikut : 
a.   Mahasiswa menyampaikan permohonan pindah Program 

Studi (alih program), ditujukan kepada Dekan Fakultas dengan 
tembusan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang 
Akademik; 

b.  Fakultas membuat rekomendasi kepada Rektor melalui Wakil 
Rektor Bidang Akademik atas dasar permohonan pindah 
Program Studi mahasiswa yang bersangkutan; dan 

c. Rektor meminta rekomendasi dari Fakultas yang dituju, 
mahasiswa yang bersangkutan diterima atau ditolak. 

3. Bagi mahasiswa pindahan dengan alasan dikenakan sanksi 
pemutusan studi karena telah dinyatakan Drop Out tidak dapat 
diterima sebagai mahasiswa pindahan, kecuali harus mendaftar 
sebagai mahasiswa baru. 

4.   Perpindahan Program Studi bagi setiap mahasiswa Unsika hanya 
diperkenankan satu kali selama studi. 

 

II.   Mahasiswa yang Mengundurkan Diri 

Mahasiswa dengan alasan tertentu mengundurkan diri sebelum masa 
studinya habis, berhak memperoleh surat keterangan pernah kuliah 
dengan prosedur sebagai berikut: 
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a. Mahasiswa mengajukan permohonan pengunduran diri secara 
tertulis kepada Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi yang 
diketahui oleh orang tua/wali bagi mahasiswa jenjang Sarjana 
atau Diploma; 

b. Koordinator Program Studi meneruskan permohonan 
pengunduran diri mahasiswa kepada Dekan; 

c.  Dekan/Direktur Program Pascasarjana meneruskan permohonan 
pengunduran diri mahasiswa tersebut kepada Rektor; 

d.  Rektor menyetujui permohonan pengunduran diri tersebut dan 
menerbitkan surat keterangan pernah kuliah yang dilampiri 
dengan transkrip nilai yang diperoleh mahasiswa; 

e.  Mahasiswa yang telah memperoleh surat keterangan pernah 
kuliah tidak dapat diterima kembali menjadi mahasiswa Unsika; 

f.  Surat keterangan pernah kuliah yang dilampiri dengan transkrip 
nilai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan, dapat diberikan 
bagi mahasiswa yang telah menempuh studi sekurangkurangnya 
satu (1) semester. 

 
III. Aktif 

Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah terdaftar secara 
administratif di Sikadu pada semester berjalan dan terdaftar secara 
akademik yang dibuktikan dengan Kartu Rencana Studi (KRS). 

 
IV.  Non-Aktif 

Mahasiswa Non-Aktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan 
registrasi administratif dan/atau yang menerima sanksi pemberhentian 
sementara pada suatu semester. Ketentuan mahasiswa Non-Aktif 
adalah sebagai berikut: 
a. Mahasiswa yang berstatus Non-Aktif tidak diijinkan mengikuti 

kegiatan akademik dan/atau kemahasiswaan dalam bentuk 
apapun. Apabila yang bersangkutan tetap mengikuti kegiatan, 
keikutsertaannya dinyatakan tidak sah dan batal; 

b. Mahasiswa dengan status tidak terdaftar dalam waktu dua 
semester berturut-turut atau tiga semester tidak berturut-turut 
dibatalkan status kemahasiswaannya, kecuali yang bersangkutan 
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tinggal menyelesaikan skripsi atau mengajukan alasan yang oleh 
Rektor dinilai dapat dipertanggungjawabkan; 

c. Mahasiswa Non-Aktif wajib membayar biaya pendidikan pada 
semester yang ditinggalkan. 

 

V.  Cuti Akademik 

1.  Ketentuan-ketentuan cuti akademik meliputi: 

a.  Mendapat ijin dari Rektor; 

b. Cuti akademik hanya diperkenankan tidak lebih dari 4 
semester selama masa studi; 

c.  Selama cuti akademik dibebaskan dari biaya pendidikan; 

d.   Cuti akademik diperhitungkan dalam batas waktu maksimal 
penyelesaian studi; 

e. cuti akademik hanya diberikan kepada mahasiswa yang sudah 
aktif kuliah minimal satu tahun; 

f.  Penghentian studi dua semester berturut-turut atau dalam 
waktu berlainan tanpa ijin Rektor dianggap mengundurkan 
diri;dan 

g.  Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi dan mengisi 
FRS sesuai jadwal setelah cuti akademik dinyatakan 
mahasiswa non aktif. 

2.  Prosedur cuti akademik meliputi: 
a.  Mahasiswa mengajukan permohonan secara tertulis kepada 

Rektor di atas materai dengan melampirkan : Kartu Tanda 
Mahasiswa, bebas pustaka dan bukti herregistrasi; 

b. Permohonan cuti akademik dilakukan satu minggu setelah 
kuliah pada setiap semester gasal, kecuali dalam hal tertentu 
atas rekomendasi Dekan dan disetujui oleh Rektor; dan 

c. Jika permohonan cuti akademik disetujui maka dikeluarkan 
Surat Ijin Cuti Akademik oleh Rektor dengan pemberitahuan 
kepada Dekan, Koordinator Program Studi, Bagian Akademik, 
Bagian Keuangan dan Mahasiswa yang Bersangkutan. 
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VI.  Aktif Kembali 

Mahasiswa yang telah selesai mengambil cuti akademik, dapat aktif 
kembali dengan memenuhi kewajiban administrasi akademik dan 
keuangan. 

 
VII. Drop Out (DO) 

1. Mahasiswa Program Diploma (S-0) dinyatakan putus studi 
apabila: 

a. Pada akhir tahun pertama tidak dapat menempuh beban studi 
sebanyak 27 sks; 

b.  Pada akhir tahun pertama menempuh beban studi sebanyak 
27 sks tetapi IPK yang dicapai < 2,00; 

c. Pada masa akhir studi maksimal (10 semester), tidak mampu 
menempuh jumlah sks sesuai dengan yang disyaratkan, 
minimal 108 sks; 

d. Pada masa akhir studi maksimal (10 semester) telah 
menempuh sks sesuai dengan yang disyaratkan akan tetapi 
mempunyai IPK < 2,00 atau mempunyai nilai E atau memiliki 
nilai D > 10% total sks minimal yang disyaratkan; 

e. Tidak membayar Biaya Pendidikan pada jadwal yang telah 
ditentukan dan tidak mengajukan Cuti. 

2. Mahasiswa Program Sarjana (S-1) dinyatakan putus studi apabila: 
a.   Pada akhir tahun kedua tidak dapat menempuh beban studi 

sebanyak 52 sks; 

b. Pada akhir tahun kedua menempuh beban studi sebanyak 52 
sks tetapi IPK yang dicapai < 2,00; 

c. Pada masa akhir studi maksimal (14 semester), tidak mampu 
menempuh jumlah sks sesuai dengan yang disyaratkan, 
minimal 144 sks; 

d.  Pada masa akhir studi maksimal (14 semester) telah 
menempuh sks sesuai dengan yang disyaratkan akan tetapi 
mempunyai nilai E atau memiliki nilai D > 10% total sks 
minimal yang disyaratkan; 
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e. Tidak membayar Biaya Pendidikan pada jadwal yang telah 
ditentukan dan tidak mengajukan Cuti. 

3.  Mahasiswa Program Magister (S-2) dinyatakan putus studi 
apabila: 
a.  Pada akhir semester dua tidak dapat menempuh beban studi 

sebanyak 18 sks atau telah menempuh beban studi sebanyak 
18 sks tetapi mempunyai IPK < 2,76; 

b.   Pada akhir semester tiga belum melaksanakan ujian proposal; 

c.   Pada akhir semester empat tidak dapat menempuh beban 
studi sebanyak 37 sks atau telah menempuh beban studi 
sebanyak 37 sks tetapi mempunyai IPK < 2,76 atau tidak lulus 
ujian proposal; 

d. Setelah menempuh enam semester tidak dapat menunjukkan 
kemampuan untuk menyelesaikan tugas akhir/tesis; 

e.  Setelah berakhirnya masa studi delapan semester tidak dapat 
menyelesaikan studinya; 

f.  Tidak membayar Biaya Pendidikan pada jadwal yang telah 
ditentukan dan tidak mengajukan Cuti. 

4.  Mahasiswa Program Doktor (S-3) dinyatakan putus studi apabila: 
a. Telah mendapat 3 kali peringatan, dan setiap peringatan 

dikeluarkan secara tertulis oleh Dekan/Direktur Program 
Pascasarjana apabila pada semester yang ditempuhnya 
mendapat IPK < 3,25; 

b.  Pada akhir semester empat belum melaksanakan ujian 
proposal; 

c.  Pada akhir semester lima tidak lulus ujian proposal; 

d.  Tidak lulus ujian kualifikasi kandidat doktor setelah menempuh 
maksimal tiga kali ujian kualifikasi; 

e. Setelah menempuh tujuh semester tidak dapat menunjukkan 
kemampuan untuk menyelesaikan tugas akhir/Disertasi; 

f. Pada akhir masa studi maksimal yang boleh ditempuhnya 
tidak dapat memenuhi persyaratan jumlah sks dan atau IPK < 
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3,25 atau tidak dapat menunjukkan kemampuan untuk 
menyelesaikan tugas akhir/disertasi; 

g. Tidak membayar Biaya Pendidikan pada jadwal yang telah 
ditentukan dan tidak mengajukan Cuti. 

5. Mahasiswa putus studi karena Drop Out (DO), akan dikeluarkan 
dari Unsika oleh sistem Teknologi Informasi (IT) secara otomatis 
akan terhenti dan/atau dapat juga dilakukan dengan surat 
keputusan Rektor Unsika berdasarkan usulan dari 
Fakultas/Program Pascasarjana. 

6. Mahasiswa yang dinyatakan putus studi karena Drop Out (DO) 
tidak dapat diterima kembali untuk menjadi mahasiswa di Unsika. 

7.  Mahasiswa mengundurkan diri sebagai mahasiswa Unsika 
dilakukan dengan surat keputusan Rektor Unsika berdasarkan 
usulan dari Fakultas/Program Pascasarjana. 
 

VIII. Mahasiswa Status Ganda 

Mahasiswa Unsika yang merangkap sebagai mahasiswa perguruan 
Tinggi negeri lain dalam kurun waktu yang sama, maka wajib memilih 
salah satu perguruan Tinggi yang dikehendaki dan melepas yang lain 
dengan pernyataan tertulis kepada Rektor Unsika. Jika hal ini tidak 
dilaksanakan, maka mahasiswa akan dibatalkan status 
kemahasiswaannya di Unsika oleh Rektor. 

 

IX. Pertukaran Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi 

Pertukaran mahasiswa merupakan kerjasama yang dilaksanakan 
dengan cara saling memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang 
memerlukan dukungan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang 
tidak ada di perguruan tinggi yang bersangkutan untuk mengikuti 
kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen 
dengan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud. 
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BAB V 

KURIKULUM 
 

I.   Struktur Kurikulum 

1. Kurikulum setiap program studi mengacu kepada Standar 
Nasional Pendidikan terdiri atas : 
a. Kurikulum inti; dan; 
b. Kurikulum institusional. 

2.   Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan 
pembelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi 
yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional, 
yang terdiri atas kelompok mata kuliah pengembangan 
kepribadian, kelompok mata kuliah yang mencirikan tujuan 
pendidikan dalam bentuk penciri ilmu pengetahuan dan 
keterampilan, keahlian berkarya, sikap berperilaku dalam 
berkarya, dan cara berkehidupan bermasyarakat, sebagai 
persyaratan minimal yang harus dicapai mahasiswa dalam 
penyelesaian suatu program studi. 

3.   Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan 
pembelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan 
tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum 
yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan 
lingkungan serta ciri khas Unsika, yang memiliki muatan Mengacu 
pada Visi, Misi (Universitas, Fakultas dan Program Studi), yaitu : 
a.  Profesionalisme lulusan; 
b.   Dunia Usaha Dan Industri; 
c.   Keterampilan (Skill); 
d.    Kompetensi; 
e.   Mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui KKN 

yang relevan; dan; 
f.  Melaksanakan Relevansi, Akademik Atmosfir, Institusional 

Manajemen, Sustainable, Efisien (RAISE) 
g. Budaya Bangsa. 
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II.   Komponen Kurikulum 

Komponen Kurikulum disusun menurut deskripsi capaian 
pembelajaran yang sesuai dengan kualifikasi program studi lulusan 
sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan mengacu kepada Visi, 
Misi dan Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Unsika. 
Komponen Kurikulum yang dimaksud mengandung unsur sebagai 
berikut: 

1. Sikap dan Tata Nilai 
Merupakan perilaku dan tata nilai yang merupakan karakter atau 
jati diri  bangsa dan negara Indonesia. Sikap dan tata nilai ini 
terinternalisasi selama proses belajar, baik terstruktur maupun 
tidak. 

2.    Kemampuan Kerja 

a. Untuk Diploma (level 5 KKNI) yaitu dapat menyelesaikan 
pekerjaan berlingkup luas memilih berbagai metode dan 
memformulasi menyelesaikan masalah prosedural; 

b.  Untuk Sarjana (level 6 KKNI) yaitu dapat mengaplikasikan, 
mengkaji, membuat desain dan memanfaatkan ipteks dalam 
menyelesaikan masalah prosedural; 

c.  Untuk Profesi (level 7 KKNI) yaitu dapat mengelola sumber 
daya, mengevaluasi secara komprehensif untuk 
pengembangan strategi organisasi, dan dapat menyelesaikan 
masalah, pendekatan monodisiplin; 

d.   Untuk program magister (level 8 KKNI) yaitu dapat 
mengembangkan ipteks melalui riset, inovasi dan teruji, dan 
menyelesaikan masalah dengan pendekatan inter/multi 
disiplin. 

3.   Penguasaan Pengetahuan sesuai standar isi pembelajaran : 
a.  Untuk Diploma (level 5 KKNI) yaitu menguasai konsep teoritis 

bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum; 

b.   Untuk Sarjana (level 6 KKNI) yaitu menguasai konsep teoritis 
bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum 
dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan 
dan keterampilan tersebut secara mendalam; 
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c.  Untuk Profesi (level 7 KKNI) yaitu menguasai teori aplikasi 
bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; 

d.    Untuk program magister (level 8 KKNI) yaitu menguasai 
konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu; 

4.    Wewenang dan Tanggungjawab 

Merupakan konsekuensi seorang pembelajar yang telah memilki 
kemampuan dan pengetahuan pendukungnya untuk berperan 
dalam masyarakat secara benar dan beretika. 

 

III. Status/Struktur Mata Kuliah 

1. Status mata kuliah dalam kurikulum terdiri atas: 
a. Mata kuliah yang mengandung unsur Sikap dan Tata Nilai; 
b.   Mata kuliah yang mengandung unsur Kemampuan Kerja; 
c.    Mata kuliah yang mengandung unsur Penguasaan 

Pengetahuan sesuai standar isi pembelajaran 

d.   Mata kuliah yang mengandung unsur wewenang dan 
tanggungjawab. 

2.    Mata kuliah wajib universitas untuk mahasiswa program studi 
jenjang Diploma terdiri atas: 
a.    Pendidikan Agama; 
b.   Pendidikan Pancasila; 
c.    Pendidikan Kewarganegaraan; 
d.   Pendidikan Lingkungan Hidup; 
e.   Bahasa Indonesia; 
f.     Bahasa Inggris; 
g.    Teknologi Informasi dan Komunikasi, kecuali pada program 

studi Statistik Terapan dan Komputasi serta program studi 
Teknik Elektronika; 

h. Praktik Kerja Lapangan (PKL); 
i.     Tugas Akhir (TA). 

3.    Mata kuliah wajib universitas untuk mahasiswa program studi 
jenjang Sarjana terdiri atas: 
a.    Pendidikan Agama; 
b.   Pendidikan Pancasila; 
c.    Pendidikan Kewarganegaraan; 
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d.   Bahasa Indonesia, kecuali pada program studi Pendidikan 
Bahasa dan Sastra Indonesia serta program studi Sastra 
Indonesia; 

e.   Bahasa Inggris, kecuali pada program studi Pendidikan 
Bahasa Inggris dan program studi Sastra Inggris; 

f.   Statistika; 
g.    Teknologi Informasi dan Komunikasi, kecuali pada semua 

program studi di FMIPA, program studi PTIK, program studi 
Pendidikan Teknik Elektro, serta program studi Teknologi 
Pendidikan; 

h.  Pendidikan Lingkungan Hidup; 
i.     Kuliah Kerja Nyata; 
j.     Skripsi. 

4.    Mata kuliah wajib universitas untuk mahasiswa program studi 
kependidikan terdiri atas: 
a.    Pengantar Ilmu Pendidikan; 
b.   Psikologi Pendidikan; 
c.    Manajemen Sekolah; 
d.   Bimbingan dan Konseling; 
e.   Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). 

5.    Mata kuliah wajib universitas untuk mahasiswa program studi 
nonkependidikan jenjang Sarjana adalah Praktik Kerja Lapangan 
(PKL). 

6. Mata kuliah wajib fakultas/program pascasarjana/program 
studi/bagian diatur sendiri oleh tiap-tiap fakultas/program 
pascasarjana/program studi/bagian. 

 

IV.  Sistem Kredit Semester 

1.  SKS merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dimana 
perguruan tinggi melaksanakan penyajian program studi yang 
beraneka ragam dan luwes, serta dapat memberi kesempatan 
yang luas kepada mahasiswa untuk memilih dan melaksanakan 
program studi, sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang 
dipunyai. 

2. Ketentuan tentang SKS diatur oleh program studi yang ditetapkan 
dengan Surat Keputusan Dekan. 
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V.  Beban dan Masa Studi 

1.   Beban Normal Belajar Mahasiswa adalah 8 (delapan) Jam per hari 
atau 48 (empat puluh delapan) Jam per minggu setara dengan 18 
(delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) 
Jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara 
dengan 20 (dua puluh) sks per semester. 

2.  Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program, 
mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit: 
a. 108 sks untuk program diploma tiga; 
b. 144 sks untuk program diploma empat dan program sarjana; 
c.  24 sks untuk program profesi;[Perlu dilihat dalam Aturan 

Permenristekdikti; 
d. 36 sks untuk program magister, magister terapan, dan 

spesialis satu; dan; 
e. 42 sks untuk program doktor, doktor terapan, dan spesialis 

dua. 

3.  Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: 
a. Paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma 

tiga; 
b. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk sarjana, program 

diploma empat/sarjana terapan; 
c. Paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk Program Profesi 

setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat; 
d. Paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program 

magister, program magister terapan, dan program spesialis 
setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat; 
dan; 

e. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, 
program doktor terapan, atau program sub spesialis setelah 
menyelesaikan program magister, program magister terapan, 
atau program spesialis. 

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberlakuan Masa studi 
sebagaimana pada poin (3) ditetapkan oleh keputusan Rektor. 
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VI.  Kode Mata Kuliah 

Setiap mata kuliah diberi kode yang didasarkan pada hierarki 
pembelakuan mata kuliah (mulai tingkat Universitas, Fakultas dan 
Program Studi), strata, semester penawaran (penyebaran), dan nomor 
urut mata kuliah. 

 
VII. Bobot SKS 

1.   Tolok ukur beban akademik mahasiswa adalah sks (satuan kredit 
semester). 

2.   Satu sks beban akademik Program Sarjana dan Diploma setara 
dengan upaya mahasiswa per minggu dalam satu semester 
reguler, yang meliputi: 
a.  50 menit kegiatan interaksi akademik terjadwal dengan staf 

pengajar, berupa kegiatan tatap muka di kelas; 

b.  60 menit kegiatan terstruktur yang dilakukan dalam rangka 
kegiatan kuliah, seperti menyelesaikan tugas, menyelesaikan 
soal, membuat makalah, menelusuri pustaka; 

c.  60 menit kegiatan mandiri, merupakan kegiatan mahasiswa 
secara mandiri untuk mendalami dan mempersiapkan tugas-
tugas akademik, misalnya membaca buku referensi. 

3.  Nilai sks untuk Praktikum, Tutorial, Seminar, Kerja Praktek, Kerja 
Lapangan, PLP, Skripsi: 
a.  Nilai satuan kredit semester untuk Praktikum di Laboratorium/ 

tutorial /seminar; satu kredit semester adalah beban tugas di 
laboratorium/tutorial/ seminar sebanyak 2 sampai 3 jam 
perminggu selama satu semester; 

b.  Nilai satuan kredit semester untuk kerja lapangan: satu kredit 
semester adalah beban tugas di lapangan sebanyak 4 sampai 
5 jam per minggu selama satu semester; 

c.  Nilai satuan kredit semester untuk Penelitian dan Penyusunan 
Skripsi, Tesis dan Disertasi, satu kredit semester adalah 
beban tugas penelitian atau penulisan sebanyak 3 sampai 4 
jam sehari selama satu bulan, dimana satu bulan dianggap 
setara dengan 25 hari kerja. 
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4.  Satu sks beban akademik untuk Program Pascasarjana setara 
dengan upaya mahasiswa sebanyak 5 (lima) jam seminggu dalam 
satu semester, yang meliputi 1 (satu) jam kegiatan tatap muka 
dengan staf pengajar di kelas, minimal 1 (satu) jam kegiatan 
terstruktur, dan minimal 2 (dua) jam kegiatan mandiri. 

5.   Ketentuan dan pelaksanaan kuliah yang dilengkapi dengan 
praktikum diatur oleh program studi masing-masing. 

 

VIII. Peninjauan Kurikulum 

1.  Kurikulum dirancang, dievaluasi dan disempurnakan secara 
berkala  melalui peninjauan kurikulum sesuai dengan dinamika 
perkembangan bidang-bidang keilmuan serta kebutuhan peserta 
didik, masyarakat, pasar kerja dan program pembangunan. 

2.   Mekanisme peninjauan kurikulum beserta penetapan lainnya yang 
berkaitan dengan  mata kuliah tertentu diselenggarakan oleh 
setiap program studi. 

3.  Peninjuan kurikulum dilakukan sekurang-kurangnya dua tahun 
sekali. 
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BAB VI 
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

 

I.       Pengertian Dasar Semester 

1.   Semester merupakan satuan waktu terkecil yang digunakan untuk 

menyatakan lamanya proses kegiatan belajar suatu program 
dalam suatu jenjang pendidikan. Penyelenggaraan program 
pendidikan suatu jenjang lengkap dari awal sampai akhir akan 
dibagi ke dalam Kegiatan Semester, sehingga pada setiap awal 
semester mahasiswa harus merencanakan dan memutuskan 
tentang kegiatan belajar apa yang akan ditempuhnya pada 
semester tersebut. 

2. Pada umumnya, untuk Program Diploma, Sarjana, dan 
Pascasarjana, Satu Semester setara dengan kegiatan belajar 
sekitar 16 minggu kerja, sudah termasuk evaluasi pada tengah 
dan akhir semester. 

3.   Satu tahun akademik terdiri dari 2 (dua)Semester Reguler yaitu 

Semester Gasal dan Semester Genap, serta 1 (satu) Semester 
Pendek yang diselenggarakan setelah Semester Genap. 
 

II.    Kalender Akademik 

1. Kalender Akademik berisi seluruh kegiatan akademik dalam 1 
(satu) tahun akademik yang disusun oleh Universitas. 

2. Kalender akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan 
dalam Surat Keputusan Rektor. 
 

III.   Bimbingan Akademik 

1.  Bimbingan Akademik adalah bantuan berupa nasehat dan 
pengarahan yang diberikan oleh dosen wali kepada mahasiswa 
dengan tujuan membantu mahasiswa agar dapat menyelesaikan 
studi tepat waktu. 

2. Dalam penyelenggaraan program pendidikan yang berdasarkan 
SKS dilakukan bimbingan akademik atau perwalian terhadap 
mahasiswa dengan jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh 
seorang dosen wali dengan rasio 1 : 20. 
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3. Mahasiswa mendapatkan buku pedoman perwalian dari Fakultas 
dan mendapatkan kartu hadir kuliah dari Bagian Akademik. 

4. Pedoman Bimbingan Akademik/Perwalian diatur lebih lanjut 
dengan Surat Keputusan Rektor. 
 

IV.  Kegiatan Pembelajaran 

1.  Perencanaan Proses Pembelajaran 

Perencanaan proses pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan 
dosen sebelum proses pembelajaran berlangsung. Kegiatan 
perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan perangkat 
pembelajaran yang terdiri atas Silabus, Rencana Pembelajaran 
Semester (RPS), kontrak perkuliahan. 
a.  Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau 

kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup 
standar kompetensi , kompetensi dasar, materi 
pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator 
pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi 
waktu, dan sumber belajar; 

b.    Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

RPS adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau 
kelompok mata kuliah/tema tertentu yang mencakupi 
kompetensi termasuk di dalamnya unsur pengembangan 
karakater dan nilai konservasi, indikator pencapaian 
kompetensi, materi pokok perkuliahan, kegiatan perkuliahan, 
penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat belajar. RPS 
ditandatangani oleh Koordinator Program Studi. 
RPS merupakan penjabaran kompetensi ke dalam materi 
pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator 
pencapaian kompetensi untuk penilaian. 
RPS berisi indentitas mata kuliah, kompetensi, indikator 
pencapaian kompetensi, materi, kegiatan perkuliahan, 
penilaian, alokasi waktu, dan sumber rujukan; 

c.    Kontrak Perkuliahan 

Kontrak perkuliahan adalah pedoman kegiatan pembelajaran 
selama satu semester yang berisi uraian tentang deskripsi 
mata kuliah, alat evaluasi, jadwal perkuliahan, pokok bahasan, 
sumber kepustakaan dan alokasi waktu. Kontrak perkuliahan 
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ini merupakan dokumen yang disepakati antara dosen dan 
mahasiswa pada awal perkuliahan. 

2.    Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran dilakukan melalui ketentuan sebagai 
berikut: 
a. Tatap muka dilakukan 16 x pertemuan, termasuk penilaian 

dalam satu semester; 

b. Pada pertemuan pertama perkuliahan harus disampaikan 
kontrak perkuliahan; 

c.  Bahasa Pengantar: 
-  bahasa pengantar dalam kegiatan proses belajar mengajar 

adalahbahasa Indonesia baku yang baik dan benar; 
- pembelajaran pada program studi bahasa daerah, bahasa 

asing,atau kelas internasional dapat menggunakan bahasa 
yang ditentukan oleh program studi yang 
menyelenggarakan; 

d. Pelaksanaan pembelajaran program khusus pada program 
studi yang memiliki kerjasama dengan prodi pada universitas 
lain (Sandwich, Joint Degree, dan lain sebagainya) diatur 
dengan ketentuan khusus sesuaiMoU dan MoA yang telah 
ada; 

e. Bentuk Pembelajaran: tatap muka, kuliah lapangan, field trip, 
e-learning, dll,PPL, PKL, KKN, Praktikum, KP, PLP, Field Trip, 
magang, Outing Class, Kunjungan industri. 

3.    Penilaian Pembelajaran 

Penilaian Pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
dosen untuk menentukan ketercapaian kompetensi pembelajaran 
dari mahasiswa. 
a.  Penilaian pembelajaran berupa komponen penilaian hasil 

belajar mahasiswa yang meliputi tugas, ujian tengah 
semester, dan ujian akhir semester; 

b. Penilaian yang berkaitan dengan PPL/PKL, KKN dan 
Skripsi/Tesis/Disertasi diatur dalam ketentuan tersendiri; 
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c.  Ujian tengah semester dan ujian akhir semester dilakukan 
secara terprogram oleh  prodi/fakultas/universitas sesuai 
dengan kalender akademik pada tahun akademik berjalan; 

d. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan 
pembelajaran, dosen berkewajiban memasukkan nilai evaluasi 
pada Sistem Informasi Akademik pada tenggang waktu yang 
telah ditentukan dalam kalender akademik; 

e.    Bentuk Penilaian  
a)  Penilaian hasil belajar dapat dilaksanakan dalam bentuk 

tes dan nontes; 

b)    Penilaian dalam bentuk tes antara lain, tes objektif dan 

tes uraian.; 

c) Penilaian dalam bentuk nontes antara lain, tes 
keterampilan, proses, produk, dan portofolio atau otentik; 

d)   Tes objektif dan uraian dapat dilaksanakan dalam bentuk 
tulisan maupun lisan menggunakan instrumen yang 
standar dan objektif; 

e)   Komponen penilaian portofolio dapat diperoleh melalui 

tugas/pekeijaan rumah, seminar kelompok, membuat 
koleksi laporan studi kasus, studi literatur, atau laporan 
buku, terjemahan, dan hasil pengamatan. 

f.    Standar Penilaian 

a)  Penilaian dapat menggunakan Acuan Patokan (Criterion 
Reference Test-CRT); 

b)   Penilaian Acuan Patokan (PAP) digunakan apabila 

proses belajar menuntut penguasaan yang akurat dan 
matang untuk pencapaian kompetensi tertentu; 

c) Penilaian hasil belajar Mahasiswa sebagaimana 
dimaksud memiliki bobot tertentu yang dilambangkan 
dengan:   

(1) huruf A setara dengan angka 4,00 (empat koma nol 
nol);   

(2) huruf A- setara dengan angka 3,75 (tiga koma tujuh 
lima);   
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(3) huruf B+ setara dengan angka 3,50 (tiga koma lima nol);   

(4) huruf B setara dengan angka 3,00 (tiga koma nol nol);   

(5) huruf B- setara dengan angka 2,75 (dua koma tujuh lima);   

(6) huruf C+ setara dengan angka 2,50 (dua koma lima nol);   

(7) huruf C setara dengan angka 2,00 (dua koma nol nol);   

(8) huruf D setara dengan angka 1,00 (satu koma nol nol); 
dan; 

(9) huruf E setara dengan angka 0,00 (nol koma nol nol).  

4. Monitoring Pembelajaran 

Monitoring pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan 
prodi/fakultas/universitas untuk menjaga kualitas pelaksanaan 
pembelajaran. 
a. Monitoring pembelajaran dilakukan menggunakan lembar 

jurnal perkuliahan yang ada dalam setiap ruangan perkuliahan 
yang harus diisi oleh dosen pengampu, yang berupa 
keterangan pada setiap kegiatan perkuliahan. Lembar jurnal 
perkuliahan berisi keterangan yang berkaitan dengan jadwal 
perkuliahan, materi yang diberikan, rombel peserta kuliah, 
paraf mahasiswa, dan paraf dosen yang bersangkutan; 

b.    Lembar jurnal perkuliahan tersebut wajib dimasukkan ke 

dalam Sistem Informasi Akademik selambat-lambatnya 1 
minggu setelah proses pembelajaran berlangsung; 

c.    Universitas menyediakan angket (melalui Sistem Informasi 
Akademik) untuk mengukur kinerja dosen dalam pembelajaran 
dan kepuasan mahasiswa dalam layanan akademik; 

d. Hasil monitoring dianalisis dan dilaporkan oleh LP3M sebagai 
evaluasi akademik. 
 

V.    Semester Pendek/Semester Antara 

1. Mekanisme dari Semester Pendek/Semester Antara adalah : 
a.   Dilaksanakan setelah semester genap; 

 



Pedoman Akademik  Universitas Singaperbangsa Karawang 31 

 

b. Dilaksanakan setelah nilai mata kuliah tertentu keluar dan 
diumumkan; 

c. Mahasiswa diperbolehkan mengikuti mata kuliah yang pernah 
diambil pada semester sebelumnya; dan; 

d. Semester pendek tidak diselenggarakan untuk Mata kuliah 
baru yang memiliki bobot praktikum. 

2. Mahasiswa yang mendapatkan nilai E tidak berhak mengikuti 
semester pendek. 

3.   Semester Pendek tidak menjamin perubahan nilai. 

4.   Kegiatan akademik pada semester pendek ditentukan oleh 
program studi terkait atas dasar kebijakan Fakultas, kesediaan 
dosen pengajar, dan ketersediaan fasilitas. 

5. Kegiatan perkuliahan untuk 1 (satu) semester pendek adalah 
kegiatan akademik yang setara dengan kegiatan 1 (satu) semester 
reguler, tetapi dilaksanakan selama 12 (dua belas) minggu, 
termasuk proses perkuliahan dan evaluasi. 

6. Matakuliah pada semester pendek dapat diselenggarakan apabila 
jumlah mahasiswa yang mendaftar minimal 10 mahasiswa. 

7.   Dalam semester pendek jumlah sks yang diambil maksimum 10 

sks. 

8.  Untuk mengikuti semester pendek mahasiswa dikenakan biaya 
yang ditentukan oleh universitas. 

 
VI.  Penyelenggaraan Ujian 

1. Syarat Mengikuti Ujian 

Mahasiswa diperbolehkan mengikuti kegiatan Ujian Tengah 
Semester (UTS) atau Ujian Akhir Semester (UAS) apabila telah 
memenuhi persyaratan di bawah ini: 
a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang 

berjalan; 

b.  Sekurang-kurangnya 80% aktif mengikuti perkuliahan; 

c. Mengikuti seluruh kegiatan (100%) praktikum laboratorium, 
kerja lapangan, seminar, dan sejenisnya; 
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e. Mahasiswa wajib menunjukkan Kartu Ujian pada saat ujian 
kepada Pengawas Ujian 

2.   Dispensasi Ujian diberikan oleh Koordinator Program Studi 

dengan syarat yang ditentukan program studi. 
 

VII. Tugas Akhir 

1.   Bentuk Tugas Akhir 
a.    Tesis bentuk tugas akhir Program Magister; 

b.    Skripsi bentuk tugas akhir Program Sarjana; 

c. Proyek Akhir/Laporan PKL bentuk tugas akhir Program 
Diploma III. 

2.  Tahapan penyelesaian Tugas Akhir 
a.   Seminar Proposal; 

b.    Uji Komprehensif; 

c.    Uji Tugas Akhir. 

3.   Bobot sks : 

a. Tesis yang disusun atas dasar kajian kepustakaan, penelitian 
lapangan, dan/atau uji laboratorium sebagai unjuk 
kemampuan meneliti pada program studi jenjang Magister 
berbobot sekurang-kurangnya 8 sks; 

b. Skripsi yang disusun atas dasar kajian kepustakaan, 
penelitian lapangan, dan/atau uji laboratorium sebagai 
pelatihan penulisan ilmiah pada program studi jenjang Sarjana 
berbobot sekurang-kurangnya 4 sks; 

c.   Tugas Akhir yang disusun atas dasar penerapan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada program studi 
dan jenjang tertentu berbobot sekurang-kurangnya 4 sks. 

4.  Status 

a. Tesis, skripsi, atau tugas akhir adalah mata kuliah yang wajib 
ditempuh oleh mahasiswa; 

b.   Masa berlaku matakuliah disertasi, tesis, skripsi, dan tugas 

akhir adalah satu tahun terhitung mulai semester pada waktu 
mahasiswa mengisikannya dalam KRS; 
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c.  Apabila belum lulus, mahasiswa wajib memprogramnya lagi 

dalam KRS. 

5.   Syarat Pengajuan Proposal Tugas Akhir 

a. Tesis mulai ditulis oleh mahasiswa jenjang Magister setelah 
yang bersangkutan menempuh mata kuliah prasyarat Tesis; 

b. Skripsi mulai ditulis oleh mahasiswa jenjang Sarjana setelah 
yang bersangkutan menempuh mata kuliah prasyarat 
Skripsi/Tugas Akhir; 

c. Tugas Akhir/Proyek Akhir mulai ditulis oleh mahasiswa 
jenjang Diploma III setelah yang bersangkutan menempuh 
mata kuliah prasyarat Tugas Akhir/Proyek Akhir. 

6.   Bahasa dan Tata Tulis 

Tesis, Skripsi dan Tugas Akhir ditulis dengan menggunakan 
bahasa Indonesia yang baik dan benar. 
a. Mahasiswa program bahasa daerah atau bahasa asing dapat 

menggunakan bahasa sesuai dengan program studi yang 
dipilihnya; 

b. Ketentuan lebih lanjut mengenai bahasa dan tatatulis diatur 
dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Unsika; 

c. Sesuai bidang keilmuan masing-masing, setiap fakultas dapat 
menetapkan pedoman penulisan karya ilmiah sepanjang 
isinya tidak bertentangan dengan isi Pedoman Penulisan 
Karya Ilmiah Unsika. 

7. Seminar Proposal 
a.  Untuk dapat diseminarkan, proposal tugas akhir harus telah 

disetujui oleh dosen Pembimbing; 

b. Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal ditetapkan oleh 
Koordinator Program Studi; 

c. Teknis pelaksanaan Seminar Proposal ditentukan Program 
Studi. 

8. Persyaratan Ujian Tesis, Skripsi, dan Tugas Akhir 
1. Persyaratan Umum 

a. Mahasiswa telah mencantumkan mata kuliah Skripsi atau 
Tugas Akhir dalam KRS; 
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b. Mahasiswa menyerahkan naskah Skripsi atau Tugas 
Akhir yang telah disetujui oleh Pembimbing untuk 
diujikan; 

c. Mahasiswa telah lulus semua mata kuliah yang 
disyaratkan; 

d. Mahasiswa memenuhi persyaratan administrasi yang 
meliputi kartu tanda mahasiswa dan bukti lunas SPP, 
dan/atau UKT. 

2.  Persyaratan Khusus 

a.  Skripsi (S1) / Tugas Akhir (S1), lulus semua mata kuliah 
dan memenuhi syarat akademik dan administratif yang 
ditetapkan Program Studi; 

b. Tugas Akhir (D3), Lulus semua mata kuliah dan 
memenuhi syarat akademik dan administratif yang 
ditetapkan Program Studi; 

c. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik 
yang bersangkutan; 

d. Telah menyelesaikan penyusunan laporan Tugas 
Akhir/Skripsi/Tesis yang disetujui pembimbing. 

9.   Prosedur Ujian Tesis, Skripsi, dan Tugas Akhir 

a. Mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian Skripsi 
atau Tugas Akhir kepada Koordinator Program Studi dengan 
menyerahkan persyaratan akademik dan administratif; 

b. Koordinator Program Studi mengusulkan dosen penguji dan 
jadwal ujian kepada Dekan; 

c. Komisi penguji ujian terdiri dari Ketua Penguji dan Anggota 
Penguji; 

d.  Mahasiswa dinyatakan lulus Ujian tugas akhir atau skripsi jika 
nilai reratanya sekurang-kurangnya C. 

10. Uji Komprehensif. 
a. Ujian Akhir Studi adalah ujian komprehensif yang 

diselenggarakan di akhir masa studi yang terdiri dari Ujian 
Skripsi dan Ujian Teori yang relevan; 
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b. Teknis pelaksanaan Ujian Akhir Studi ditentukan Program 
Studi. 

11. Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir: 
a. Ujian tugas akhir program diploma III dapat dilaksanakan jika 

minimal dihadiri oleh satu orang pembimbing dan satu orang 
penguji; 

b.  Ujian skripsi dan tesis dapat dilaksanakan jika minimal dihadiri 
seorang pembimbing dan dua orang dosen penguji; 

c. Dosen penguji yang berhalangan hadir harus 
memberitahukan Koordinator Program Studi dan dapat diganti 
dengan dosen lain atau melaksanakan ujian pada waktu lain 
setelah ujian resmi dilaksanakan; 

d. Mahasiswa yang mengikuti ujian tugas akhir harus dapat 
membuktikan keabsahan penulisan tugas akhir yang 
bersangkutan kepada tim penguji; 

e.  Setiap penguji memberi penilaian terhadap tugas akhir sesuai 
dengan format penilaian, dan rapat penentuan kelulusan 
dilakukan dalam Sidang Komisi Penguji segera sebelum ujian 
diakhiri; 

f. Apabila dosen berhalangan hadir, maka tidak dapat 
melaksanakan ujian secara terpisah serta dianggap 
menyetujui hasil sidang komisi penguji; 

g. Hasil ujian dapat berupa pernyataan: 
(a) Lulus tanpa perbaikan; 
(b)  Lulus dengan perbaikan; 
(c)  Belum lulus. 

h.  Mahasiswa dinyatakan lulus ujian tugas akhir diploma, skripsi, 
dan tesis apabila telah mencapai minimal Nilai Rata-rata Ujian 
tugas akhir diploma, skripsi, dan tesis B- (65-69); 

i.  Hasil ujian tugas akhir diploma, skripsi, dan tesis secara 
langsung disampaikan kepada mahasiswa yang diuji oleh 
Ketua Komisi Penguji, dan kemudian disampaikan kepada 
Pimpinan Fakultas/PPs oleh Komisi Penguji melalui Ketua 
Program Studi. 
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12.  Perbaikan Tugas Akhir 
a. Setiap penguji memberikan saran perbaikan dalam bentuk 

tertulis dan disampaikan kepada mahasiswa setelah ujian 
berakhir; 

b. Dalam memperbaiki tugas akhir mahasiswa yang 
bersangkutan berkonsultasi dengan Tim Pembimbing dan 
dosen penguji. Perbaikan harus dilakukan paling lama 15 (lima 
belas) hari setelah dinyatakan lulus dengan perbaikan; 

c.   Format Tugas Akhir secara keseluruhan mengikuti panduan 

penulisan tugas Akhir Unsika. 

13 Keabsahan Tugas Akhir 
Tugas akhir baru dinyatakan sah apabila: 
a. Mahasiswa mencantumkan pernyataan bahwa tidak 

melakukan plagiasi; 

b.  Memuat semua komponen tugas akhir menurut Panduan 
Penulisan Tugas Akhir; 

c.  Tugas akhir disetujui dan ditandatangani oleh semua 
pembimbing dan dosen penguji; 

d. Tesis ditandatangani oleh Ketua Program Studi dan Dekan; 

e.  Disertasi ditandatangani oleh Dekan/Direktur PPs. 

14. Plagiarisme 

a. Penulisan ilmiah hendaknya didasarkan pada sumber yang 
berkualitas dan diutamakanmenggunakan sumber-sumber 
primer serta terhindar dari tindakan plagiat (plagiarisme); 

b. Keabsahan tugas akhir akan dibatalkan apabila ditemukan 
sebagian keseluruhan dari tugas akhir merupakan plagiasi, 
duplikasi/saduran dari karya ilmiah yang sudah ada atau tugas 
akhir tersebut dikerjakan oleh orang lain. 

15. Publikasi Ilmiah sebagai syarat Tugas Akhir 
Publikasi ilmiah menjadi syarat Tugas Akhir sesuai dengan Surat 
Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tanggal 27 Januari 
2012 No. 152/E/T/2012 perihal Publikasi Karya Ilmiah. 
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VIII. Pelaporan Semesteran 

Program Studi wajib melaksanakan pelaporan semesteran (PDDIKTI 
Feeder) pada Semester Ganjil, Semester Genap maupun Semester 
Antara. Pelaporan KRS maksimal 2 bulan setelah masa perwalian, 
dan pelaporan secara keseluruhan maksimal 2 bulan setelah Ujian 
Akhir Semester dilaksanakan. 
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BAB VII 
KELULUSAN DAN WISUDA 

 

I.       Syarat dan Ketentuan Kelulusan 

1. Syarat kelulusan program pendidikan ditetapkan atas pemenuhan 
jumlah SKS yang disyaratkan dan indeks prestasi kumulatif(IPK) 
minimum. 

2. Perguruan tinggi menetapkan jumlah SKS yang harus ditempuh 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan berpedoman pada 
kisaran beban studi bagi masing-masing program. 

3. IPK minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan 
oleh masing-masing perguruan tinggi, sama atau lebih tinggi dari 
2,00 untuk program sarjanadan program diploma, dan sama atau 
lebih tinggi dan 2,75 untuk program magister. 
        

II. Yudisium 

1. Penguji memiliki otoritas untuk memutuskan kelulusan 
mahasiswa. 

2.   Setiap penguji berhak memberikan catatan perbaikan terhadap 

hasil evaluasinya dan mahasiswa wajib mematuhinya. 

3.   Yudisium diputuskan melalui Dewan Penguji yang dipimpin oleh 

Ketua Penguji. 

4.   Hasil ujian diputuskan:   (1) diterima/lulus tanpa revisi, (2) 
diterima/lulus dengan revisi atau(3) tidak diterima/tidak lulus. 

5.    Batas waktu untuk revisi tugas akhir/skripsi adalah tiga bulan 

6.    Jika sampai batas waktu yang ditentukan revisi belum/tidak 

selesai, mahasiswa wajib menempuh ujian ulangan tentang materi 
yang sudah direvisi atau menempuh ujian dengan prosedur baru. 

7.    Pemasukan nilai skripsi ke dalam data base dilakukan sekurang-

kurangnya 12 minggu setelah tanggal pengisian mata kuliah 
tersebut dalam KRS. 

8.   Mata kuliah skripsi, tesis, dan disertasi yang belum lulus tidak 

menjadi unsur pembagi dalam penghitungan Indeks Prestasi pada 
semester yang bersangkutan. 
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III. Predikat Lulusan 

1. Predikat kelulusan terdiri atas 3 predikat yang menunjukkan 
peringkat, yaitu Memuaskan, Sangat Memuaskan dan Dengan 
Pujian yang dinyatakan pada transkrip akademik.  

2.  Sebagai dasar penentuan predikat kelulusan adalah IPK yang 
diatur sebagai berikut: 

 

3. Predikat Kelulusan dengan pujian dapat diberikan kepada 
wisudawan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
(a) Dengan pujian apabila mencapai IPK lebih besar dari 3,50 

untuk program diploma III, dengan lama masa studi tepat 
waktu (< 6 semester); 

(b) Dengan pujian apabila mencapai IPK lebih besar dari 3,50 
untuk program S-1 dan D-IV dengan lama masa studi < 8 
semester; 

(c)  Dengan pujian apabila mencapai IPK lebih besar dari 3,75 
untuk program magister dengan lama masa studi < 4 
semester; 

(d) Dengan pujian apabila mencapai IPK lebih besar dari 3,75 
untuk program doktor dengan lama masa studi < 7 semester; 

(e)  Predikat dengan pujian tidak diberikan kepada wisudawan 
apabila: 
(1) ada nilai C+ dalam transkrip nilai; 
(2)  status masuk mahasiswa transfer. 
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IV. Lulusan Terbaik 

1. Pada setiap upacara wisuda ditetapkan lulusan terbaik tingkat 
universitas. 

2.    Lulusan terbaik ditetapkan berdasarkan jenjang Doktor, jenjang 

Magister, Pendidikan Profesi, jenjang Sarjana, dan jenjang 
Diploma. 

3.    Lulusan terbaik ditetapkan dengan syarat: 
a.   Berasal dari mahasiswa reguler; 
b.   Memperoleh Indeks Prestasi Lulusan (IPL) tertinggi; 
c.  IPL dihitung dengan menggunakan rumus IPK dikalikan 

dengan masa studi normal dibagi dengan masa studi 
mahasiswa dalam satuan semester. 

4.  Lulusan terbaik tingkat fakultas dan program studi ditetapkan 
sendiri oleh fakultas yang bersangkutan. 
 

V.    Persyaratan Pendaftaran Wisuda 

1.    Dinyatakan lulus yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Dekan 

tentang Kelulusan/Yudisium. 

2.    Belum mengikuti kegiatan wisuda. 

3.    Memenuhi persyaratan administratif pendaftaran wisuda. 
 

VI.  Wisuda 

Seorang mahasiswa dinyatakan telah lulus dalam program diploma, 
SI, S2, S3, dan Pendidikan Profesi berhak dapat diwisuda apabila: 
(a) Telah mengumpulkan jumlah minimal SKS yang disyaratkan untuk 

masing-masing program studi dan program profesi yang 
bersangkutan; 

(b) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00 untuk program 
Diploma, program saijana, program Pendidikan Profesi dan 2,75 
untuk program magister, serta 3.00 untuk program doktor; 

(c)  Telah lulus ujian tugas akhir; 
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(d)  Telah memiliki bukti penyerahan soft-copy dan hard-copy 
artikel ilmiah dari Koordinator Program studi untuk 
dipublikasikan dalam e-jurnal lokal/nasional/ internasional; 

(e)  Telah menyelesaikan semua urusan administrasi akademik 
dan keuangan. 

 
VII. Ijazah, SKPI dan Transkrip Nilai 

Setiap mahasiswa yang telah memenuhi syarat berhak diberikan 
ijazah, transkrip nilai, dan Surat Keterangan pendamping ijazah (SKPI) 
sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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BAB VIII 
PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK 

 

I.     Pengertian Pelanggaran Akademik 

Pelanggaran Akademik adalah perbuatan yang melanggar aturan 
akademik. 

 

II.   Sanksi Akademik 

Sanksi akademik dapat berupa peringatan akademik, pemberhentian 
sementara dan/atau pemutusan studi. Sanksi pemutusan studi 
diusulkan/diajukan oleh program studi/fakultas dan diputuskan oleh 
Rektor. 
1. Peringatan akademik berbentuk surat dari Wakil Dekan Bid. 

Akademik dan Kemahasiswaan yang ditujukan kepada orang-
tua/wali dan lembaga pengirim/penanggung atau mahasiswa 
untuk memberitahukan adanya kekurangan prestasi akademik 
mahasiswa atau pelanggaran ketentuan lainnya. Hal ini dilakukan 
untuk memperingatkan mahasiswa agar tidak mengalami 
pemutusan studi. 

2.  Pemberhentian Sementara merupakan status mahasiswa yang 
berhenti sementara dalam mengikuti program pendidikan yang 
ditentukan oleh Keputusan Rektor. 

3.  Pemutusan Studi berarti mahasiswa dikeluarkan dari Unsika 
karena prestasinya tidak sesuai peraturan yang berlaku, kelalaian 
administratif, dan/atau kelalaian mengikuti kegiatan pembelajaran. 
Laporan kondisi mahasiswa yang harus diberikan peringatan 
akademik sebagai akibat melakukan kelalaian, dilampiri bukti 
prestasi akademik dan/atau bukti kelalaian: 
a. Surat peringatan kepada mahasiswa yang bersangkutan dari 

Pimpinan Fakultas (Dekan/Wakil Dekan Bid. Akademik dan 
Kemahasiswaan); 

b. Surat Permohonan Pertimbangan atas mahasiswa yang 
melakukan pelanggaran hukum dari Pimpinan Fakultas 
(Dekan/Wakil Dekan Bid. Akademik dan Kemahasiswaan) 
kepada Senat Fakultas; 
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c.  Surat Keputusan melanggar/tidak melanggar Hukum atas 
nama mahasiswa yang bersangkutan dari Senat Fakultas; 

d. Surat permohonan Pemutusan Studi atas nama mahasiswa 
yang bersangkutan dari Pimpinan Fakultas (Dekan/Wakil 
Dekan Bid. Akademik dan Kemahasiswaan) kepada Pimpinan 
Universitas (Rektor/Wakil Rektor Bid. Akademik); 

e.  Surat Persetujuan/Penolakan Pemutusan Studi mahasiswa 
yang bersangkutan dari Pimpinan Universitas (Rektor/Wakil 
Rektor Bid. Akademik); 

f. Transkrip Akademik yang telah ditempuh oleh mahasiswa yang 
bersangkutan selama di Unsika, ditandatangani oleh Pimpinan 
Fakultas (Dekan/Wakil Dekan Bid. Akademik dan 
Kemahasiswaan); 
 

III. Pelanggaran dan Sanksi Peringatan Akademik 

1.   Peringatan Akademik pada Program Diploma 

Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa yang pada 
akhir semester dua dan semester-semester sesudahnya memiliki 
IPK di bawah 2,00 dan atau jumlah tabungan sks kurang dari 50% 
dari total sks yang seharusnya ditempuh. 

2. Peringatan Akademik pada Program Sarjana atau Program 
Profesi 
Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa yang pada 
akhir semester dua dan semester-semester sesudahnya memiliki 
IPK di bawah 2,00 dan atau jumlah tabungan sks kurang dari 50% 
dari total sks yang seharusnya ditempuh. 

3.  Peringatan Akademik pada Program Pascasarjana 

Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa yang pada 
tiap akhir semester mengalami salah satu kondisi di bawah ini: 
a. Mahasiswa sementara yang pada akhir semester I tidak 

memperoleh IPK 2,75; 

b.  Mahasiswa yang pada semester II (‘semester pertama’ sebagai 
mahasiswa) tidak memperoleh IPK 3,25; 

c.  Mahasiswa yang pada semester III (‘semester pertama’ 
sebagai mahasiswa) memperoleh nilai C untuk sesuatu mata 
kuliah. 
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4.   Peringatan Akademik Karena Kelalaian Administratif 
Peringatan akademik dikenakan kepada mahasiswa Program 
Diploma, Sarjana atau Profesi dan Pascasarjana yang melalaikan 
kewajiban administratif (tidak melakukan pendaftaran/pendaftaran 
ulang, dan sebagainya) untuk satu semester. 

 

IV. Pemberhentian Sementara 

1.  Pemberhentian Sementara karena Kelalaian Administratif 
dikarenakan mahasiswa Program Diploma, Sarjana atau Profesi 
dan Pascasarjana yang melalaikan kewajiban administratif dengan 
tidak melakukan her-registrasi. 

2. Pemberhentian Sementara karena Kelalaian Mengikuti Kegiatan 
Akademik dikarenakan: 
a. Pemberhentian Sementara dapat dilakukan dengan alasan 

kesehatan/sakit dengan surat keterangan resmi dari dokter 
atau alasan lain sesuai dengan ketentuan dan persetujuan dari 
Fakultas/Jurusan/Program Studi; 

b. Pemberhentian Sementara tidak dapat dilakukan oleh 
mahasiswa baru semester pertama; 

c. Pada masa Pemberhentian Sementara, mahasiswa tidak 
membayar biaya pendidikan dan tidak diperkenankan 
melakukan kegiatan akademik, tidak diperkenankan 
menggunakan fasilitas pendidikan, dan tidak dapat bimbingan 
dari dosen pembimbing; 

d. Lama Pemberhentian Sementara maksimum 1 semester bagi 
program Diploma dan Program Sarjana; 

e. Lama Pemberhentian Sementara maksimum 2 semester bagi 
program Pascasarjana; 

f. Lama Pemberhentian Sementara diperhitungkan sebagai masa 
studi; 

g. Prosedur permohonan, pengajuan, dan penetapan 
Pemberhentian Sementara dilakukan setiap semester sesuai 
batas waktu yang ditetapkan; 
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h. Penetapan Pemberhentian Sementara dilakukan melalui SK 
Rektor sesuai pengajuan dari Fakultas/Jurusan/Program Studi 
atau permohonan dari mahasiswa yang bersangkutan dengan 
persetujuan dari Fakultas/ Jurusan/Program Studi. 
 

V.  Pemutusan Studi 

1. Pemutusan Studi pada Program Diploma 

Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa Program Diploma 
yang mengalami salah satu kondisi di bawah ini: 
a. Pada akhir semester kedua memiliki Indeks Prestasi Kumulatif 

(IPK) di bawah 2,25, dan/atau; Beban studi (jumlah mata kuliah 
yang memiliki huruf mutu D ke atas) tidak mencapai 24 SKS; 

b. Pada akhir semester ketiga memiliki Indeks Prestasi Kumulatif 
(IPK) di bawah 2,25, dan/atau; Beban Studi (jumlah mata kuliah 
yang memiliki huruf mutu D ke atas) tidak mencapai 36 SKS; 

c. Melebihi batas waktu studi kumulatif yang ditetapkan. 

2.   Pemutusan Studi pada Program Sarjana atau Profesi 
Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa Program Sarjana 
atau Profesi yang mengalami salah satu kondisi di bawah ini: 
a. Pada akhir semester kedua memiliki Indeks Prestasi Kumulatif 

(IPK) di bawah 2,25, dan/atau; Beban studi (jumlah mata kuliah 
yang memiliki huruf mutu D ke atas) tidak mencapai 48 SKS; 

b. Pada akhir semester VI memiliki Indeks Prestasi Kumulatif 
(IPK) di bawah 2,25, dan/atau; Beban Studi (jumlah mata kuliah 
yang memiliki huruf mutu D ke atas) tidak mencapai 72 SKS; 

c.  Melebihi batas waktu studi kumulatif yang ditetapkan. 

3. Pemutusan Studi pada Program Pascasarjana 

Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa Program 
Pascasarjana yang mengalami salah satu kondisi di bawah ini: 
a. Akhir semester I tidak mencapai Indeks Prestasi (IP) 2,75; 

b.   Akhir semester II tidak mencapai Indeks Prestasi Kumulatif 
(IPK) 2,75; 

c.   Akhir semester I dan/atau semester II memperoleh huruf mutu 
di bawah C; 
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d.   Akhir semester IV belum melaksanakan seminar usulan 
penelitian; 

e.   Akhir semester V tidak lulus seminar usulan penelitian; 

f.    Akhir semester VIII belum menempuh sidang ujian tesis. 

4.   Pemutusan Studi Karena Kelalaian Administratif 
Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa Program Diploma, 
Program Sarjana (termasuk Program Profesi), Program Magister 
dan Program Doktor (termasuk Program Spesialis I) yang 
menghentikan studi dua semester berturut-turut atau dalam waktu 
berlainan tanpa ijin Rektor. 

5. Pemutusan Studi Karena Kelalaian Mengikuti Kegiatan Akademik 

Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa Program Diploma, 
Sarjana (termasuk Program Profesi), dan Pascasarjana yang telah 
mendaftar atau mendaftarkan kembali secara administratif, tetapi: 
a) Tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar pada semester I 

dan/atau semester II tanpa alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan, baik mengisi maupun tidak mengisi 
KRS; 

b)  Tidak mengisi KRS (tidak mengikuti kegiatan belajarmengajar) 
dua semester berturut-turut atau secara terpisah, tanpa alasan 
yang dapat dibenarkan; dan/atau; 

c)  Mengundurkan diri dari satu atau beberapa mata kuliah setelah 
lewat batas waktu perubahan KRS dua semester berturut-turut 
atau secara terpisah, tanpa alasan yang dapat dibenarkan. 
 

VI.  Sanksi Pelanggaran Lain 

1. Pelanggaran Hukum 

Mahasiswa yang melakukan pelanggaran hukum, baik yang 
berupa tindak pidana maupun penyalahgunaan obat, narkotika, 
dan sejenisnya, serta penggunaan  inuman keras dan sejenisnya, 
dan telah ditetapkan bersalah secara hukum oleh pengadilan, 
akan dikenakan sanksi berupa skorsing sampai dengan 
pemutusan studi oleh Rektor sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. 
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2.   Pelanggaran Etika Moral dan Etika Profesi 
Mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika moral, profesi 
(memeriksa pasien/klien tanpa supervisi, membuat resep, 
melakukan konsultasi tanpa supervisi, membocorkan rahasia 
jabatan, dan sebagainya.), memalsukan tanda tangan dan 
sejenisnya, akan  ikenakan sanksi berupa skorsing oleh Dekan 
sampai dengan pemutusan studi oleh Rektor. 

 

VII. Pencabutan Gelar Akademik 

Gelar akademik lulusan Unsika dapat dibatalkan apabila terbukti di 
kemudian hari melakukan pelanggaran akademik menurut perundang-
undangan yang berlaku, seperti tindak plagiarisme dan/atau 
pemalsuan dokumen akademik.  
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