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PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 37 TAHUN 2012
TENTANG
PANDUAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,
Menimbang

:

a.

b.

Mengingat

:

1.

2.

3.

bahwa kegiatan akademik Universitas Negeri
Semarang perlu diatur dan disepakati serta
dituangkan dalam suatu Panduan Akademik yang
akan digunakan sebagai acuan setiap pelaksanaan
kegiatan akademik di Universitas Negeri Semarang;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Rektor tentang Panduan Akademik Universitas Negeri
Semarang;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun
2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor
4301);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5336);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan

iii

4.
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7.

8.

9.

10.

11.
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13.

Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang
Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Semarang;
Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang
Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan
(IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi
Universitas;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Universitas Negeri Semarang;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34
Tahun 2010 tentang Pedoman Penerimaan Calon
Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Negeri;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8
Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri
Semarang;
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
232/U/2000
tentang
Pedoman
Penyusunan
Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil
Belajar Mahasiswa;
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan
Tinggi;
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
176/MPN.A4/KP/ 2010 tentang Pengangkatan Rektor
Universitas Negeri Semarang Masa Jabatan Tahun
2010-2014;
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Nomor 07/ DIKTI/Kep/1987 tentang Pedoman Umum
Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di
Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan;
Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor
05 Tahun 2009 tentang Nomor Induk Mahasiswa
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20.
21.

22.
23.

24.
25.

26.

Universitas Negeri Semarang;
Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Ijazah
dan Transkrip Akademik bagi Lulusan Universitas
Negeri Semarang;
Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Program
Sarjana (S1) dan Diploma Universitas Negeri
Semarang;
Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Pedoman
Penerimaan
Mahasiswa
Program
Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;
Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penerimaan Mahasiswa Asing pada
Program Studi di Lingkungan Universitas Negeri
Semarang;
Peraturan Rektor Nomor 4 tahun 2010 tentang Status
Mahasiswa dan Etika Akademik Mahasiswa
Universitas Negeri Semarang;
Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri
Semarang Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pedoman
Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Universitas Negeri
Semarang;
Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Kuliah Kerja Nyata bagi Mahasiswa Universitas Negeri
Semarang;
Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Upacara Resmi Universitas Negeri Semarang;
Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2011 tentang
Pedoman Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) bagi
Mahasiswa Program Kependidikan Universitas Negeri
Semarang;
Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Pedoman Akademik Universitas Negeri Semarang;
Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun
2011 tentang Pedoman Akademik Universitas Negeri
Semarang;
Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang
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27.

28.

29.

30.

Nomor 121/K/2001 Pemberian Penghargaan bagi
Mahasiswa yang Berprestasi dalam Bidang Keilmuan,
Olah Raga, Seni atau Prestasi Lain yang Bersifat
Resmi;
Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang
Nomor 30/O/2003 tentang Kurikulum Pendidikan
Program Sarjana dan Program Diploma Universitas
Negeri Semarang;
Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang
Nomor 73/O/2004 tentang Pemberian Ijazah dengan
Alih Kredit ke Jenjang Program Studi yang Lebih
Rendah;
Keputusan Rektor Nomor 162/O/2004 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri
Semarang;
Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang
Nomor 92/O/2005 tentang Tata Tertib Kehidupan
Kampus Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:

PERATURAN REKTOR TENTANG PANDUAN AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan Panduan Akademik adalah
ketentuan yang mengatur kegiatan akademik bagi sivitas akademika dan
tenaga kependidikan Universitas Negeri Semarang.
Pasal 2
Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 1, terdapat dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
Pasal 3
Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun
2011 tentang Pedoman Akademik Universitas Negeri Semarang dinyatakan
tidak berlaku.

vi

Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Desember 2012
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

SUDIJONO SASTROATMODJO
NIP 19520815 198203 1 007
Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:
1. Pembantu Rektor
2. Dekan
3. Ketua Lembaga
4. Direktur PPs
5. Kepala Badan
6. Pembantu Dekan
7. Asisten Direktur PPs
8. Kepala Biro
9. Kepala Pusat
10. Kepala UPT
11. Ketua Jurusan/Program Studi
12. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas
13. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas
Universitas Negeri Semarang
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KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadirat Allah SWT, berkat karunia-Nya, Unnes telah
menerbitkan Panduan Akademik, sebagai salah satu upaya peningkatan mutu
pendidikan dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan pendidikan.
Panduan ini berisi ketentuan akademik yang berlaku di Unnes yang dapat
digunakan oleh sivitas akademika. Dengan Panduan Akademik ini, diharapkan agar
1.

2.

3.

Mahasiswa dapat menempuh program belajarnya dengan tertib dan teratur
sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan tepat waktu dan hasil yang sebaikbaiknya,
Dosen dapat melaksanakan tugasnya dan memberikan bimbingan kepada
mahasiswa dengan efektif untuk mencapai produktivitas dan mutu pendidikan yang
tinggi,
Pengelola pendidikan dapat bekerja sesuai dengan peraturan yang jelas dan ada
kesepahaman sehingga tidak terjadi hal yang tidak sesuai dengan peraturan.

Panduan ini disusun secara sistematik dan berurutan sejak proses penerimaan
mahasiswa sampai dengan wisuda. Dengan tersusunnya Panduan ini, kami
menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun yang telah bekerja
keras untuk menghimpun semua peraturan perundang-undangan yang terkait dan
merangkumnya ke dalam Panduan Akademik yang mudah dibaca.
Untuk kesempurnaan buku ini, saran dari berbagai fihak sangat diharapkan
dan akan disambut dengan senang hati demi peningkatan kualitas akademik Unnes.
Semoga Allah SWT meridhoi usaha ini.

Semarang, 1 Agustus 2012
Pembantu Rektor Bidang Akademik,

Drs. Agus Wahyudin, M.Si.
NIP. 196208121987021001
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SAMBUTAN REKTOR
Universitas Negeri Semarang adalah bagian dari sistem pendidikan nasional
yang memiliki ciri dan kepribadian tersendiri. Kehidupan kampus yang didasarkan atas
visi dan misi universitas berintikan kegiatan akademik, yang perlu dan harus dihayati
oleh sivitas akademika. Dengan demikian, warga Unnes berkewajiban memahami
dengan baik prinsip-prinsip dan ketentuan yang berlaku dalam bidang kegiatan
akademik, terutama proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat
yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai peserta didik, dan dosen sebagai penanggung
jawab akademik sesuai dengan kompetensi, profesi, dan kewenangannya dalam
pendidikan peserta didik, baik dalam proses pembelajaran di dalam kelas, penelitian,
kegiatan praktikum, kegiatan kerja lapangan, praktik lapangan, evaluasi, maupun
bimbingan akademik, termasuk di dalamnya bimbingan dalam penyelesaian skripsi,
tesis, atau disertasi. Tenaga administrasi berperan sebagai administrator dan pengelola
baik pada tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Jurusan, maupun
Program Studi.
Kegiatan akademik Unnes memiliki ciri khas. Unnes melaksanakan dua
kegiatan akademik yang mempunyai karakter yang berbeda, akan tetapi memiliki hasil
kelulusan dan kendali mutu yang sama, yakni (1) program akademik kependidikan yang
menyiapkan tenaga pendidik dan/atau guru dalam berbagai bidang ilmu keguruan baik
tingkat guru prasekolah, pendidikan dasar, maupun pendidikan menengah, dan tenaga
kependidikan non-guru kelas; dan (2) program akademik non-kependidikan yang
menyiapkan tenaga ilmuwan dalam berbagai bidang ilmu.
Dengan terbitnya Buku Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang, yang
disusun berdasarkan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan
Kementerian Pendidikan Nasional RI, dan Keputusan Rektor Unnes yang diberlakukan
untuk melaksanakan kegiatan akademik, diharapkan semua sivitas akademika dapat
dengan saksama mempelajari, memahami, dan melaksanakannya sesuai dengan hak,
kewajiban, dan kewenangan masing-masing.
Kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras untuk memadukan semua
peraturan yang berkaitan tengan pelaksanaan kegiatan akademik, saya selaku Rektor
menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya.
Semoga Panduan ini bermanfaat.
Semarang, 1 Agustus 2012
Rektor,

Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si.
NIP. 195208151982031007
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BAB I
PENDAHULUAN
Sebagai perguruan tinggi Unnes mengemban mandat Tri Dharma
Perguruan Tinggi. Satu di antara dharma tersebut adalah penyelanggaraan
pendidikan dan pengajaran. Melalui dharma ini, Unnes mentransformasikan
dan mengembangkan ilmu ilmu, teknologi, olahraga, budaya dan senikepada
dan bersama para mahasiswa. Harapannya, melalui program dan kegiatan di
bidang pendidikan dan pengajaran ini akan lahir para ilmuwan dan profesional
yang mumpuni di berbagai bidang disiplin dan lapangan yang menjadi
tanggung jawab akademik Unnes. Untuk memenuhi harapan tersebut, tentu
saja penyelenggaraan program-program akademik harus dilaksanakan secara
berkualitas dan akuntabel. Di sisi lain, pelaksanaan program akademik, juga
harus mencerminkan upaya untuk merealisasikan visi dan misi Unnes 2020
serta tugas pokok dan fungsi Unnes.
A. Visi, Misi, Tugas Pokok, Fungsi
1. Visi
Sesuai dengan Statuta, visi Universitas Negeri Semarang (Unnes) adalah
“menjadi universitas konservasi bertaraf internasional yang sehat,
unggul, dan sejahtera pada tahun 2020”.
2. Misi
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Unnes mengemban misi sebagai
berikut:
a. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang unggul
dan bertaraf internasional di bidang kependidikan dan non
kependidikan;
b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat yang unggul dan bertaraf internasional;
c. Mengembangkan, menciptakan, dan/atau menyebarluaskan ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, serta kebudayaan dan
peradaban bangsa yang menjunjung tinggi nilai nilai konservasi.
3. Tugas Pokok
Tugas pokok yang diemban oleh Unnes adalah menyelenggarakan
pendidikan, penelitan, dan pengabdian kepada masyarakat dalam
sejumlah disiplin ilmu, teknologi, olahraga, budaya dan seni.
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4. Fungsi
Dalam menjalankan tugas pokoknya, Unnes memiliki fungsi sebagai
berikut :
a. Mengembangkan pendidikan, penelitan, dan pengabdian kepada
masyarakat dalam sejumlah disiplin ilmu, teknologi, olahraga, budaya
dan seni;
b. Mengembangkan pembinaan dosen, mahasiswa, tenaga administrasi;
c. Mengembangkan pelayanan administratif.
B. Istilah-Istilah dalam Panduan ini
Dalam Panduan Akademik ini yang dimaksud dengan:
Bidang Akademik adalah bidang penyelenggaraan dan pengembangan
Unnes yang mencakupi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat.
Dekan adalah pemimpin tertinggi di tingkat fakultas dan bertanggung
jawab atas penyelenggaraan fakultas yang dipimpinnya.
Disertasi adalah karya ilmiah yang disusun atas dasar kajian kepustakaan
penelitian lapangan, dan/atau uji laboratorium sebagai unjuk kemampuan
merumuskan konsep atau teori pada program studi jenjang Doktor dengan
bobot sekurang-kurangnya 12 sks.
Fakultas adalah unit pelaksana bidang akademik yang menyelenggarakan
pendidikan akademik, profesi, dan vokasi, kursus, pelatihan, dan sertifikasi
kompetensi di Unnes yang mengelola dan melaksanakan satu atau lebih
jurusan yang dapat tersusun atas program studi, laboratorium, studio,
bengkel, kebun percobaan dan unit pelaksana akademik lain sesuai dengan
tridharma perguruan tinggi.
Gelar Akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan pendidikan
akademik.
Gelar Vokasi adalah gelar yang diberikan kepada lulusan pendidikan
vokasi.
Gelar Profesi adalah gelar yang diberikan kepada lulusan pendidikan
profesi.
Jurusan adalah unsur pelaksana bidang akademik pada fakultas yang
melaksanakan pendidikan akademik sarjana, magister, atau doktor;
pendidikan profesi; dan pendidikan vokasi; serta kursus, pelatihan, dan
sertifikasi kompetensi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan,
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teknologi, dan seni dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan. Pada
Fakultas Hukum, sebutan Jurusan dinamakan Bagian.
Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) adalah mata kuliah
yang berisi bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk
dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan
pilihan keahlian dalam berkarya.
Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) adalah mata kuliah yang berisi
bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli
dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang
dikuasai.
Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) adalah kuliah yang
berisi bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk
memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.
Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) adalah kuliah yang
berisi bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia
Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan
berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, mandiri, dan mempunyai
rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) adalah kuliah yang berisi bahan
kajian dan pelajaran yang bertujuan membentuk sikap dan perilaku yang
diperlukan seseorang dalam berkarya menurut
tingkat keahlian
berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
Ketua Jurusan adalah pimpinan tertinggi di tingkat jurusan dan
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan bidang akademik di jurusan
yang dipimpin.
Kuis adalah serangkaian butir pertanyaan atau soal yang dirancang oleh
dosen sebagai alat pengukur, atau pengakses, atau penilai kemampuan
akademik pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, dan dapat
dilakukan secara tertulis atau lisan dengan cakupan bahan ajar tertentu,
serta pelaksanaannya berdurasi tidak lebih dari 30 menit, dan dapat
diumumkan sebelumnya kepada mahasiswa.
Kuliah adalah proses kegiatan pembelajaran secara tatap muka terjadwal
di kelas, kegiatan akademik terstruktur, kegiatan belajar mandiri, dan
praktik kerja lapangan.
Kuliah Kerja Lapangan
dilaksanakan di lapangan.

(KKL) adalah kegiatan akademik yang
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Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan lintas bidang studi yang
dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kompetensi sosial
kemasyarakatan.
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan,
isi, dan materi perkuliahan serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan
pendidikan tertentu pada strata tertentu.
Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah terdaftar secara
administratif yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan
terdaftar secara akademik yang dibuktikan dengan Kartu Rencana Studi
(KRS).
Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi
administratif pada suatu semester.
Mahasiswa Universitas Negeri Semarang adalah mahasiswa yang
terdaftar pada salah satu program studi di Unnes dibuktikan dengan
Nomor Induk Mahasiswa (NIM).
Nilai adalah derajat pencapaian kompetensi yang dilambangkan dengan A
(baik sekali), AB (lebih dari baik), B (baik), BC (lebih dari cukup), C
(cukup), CD (kurang dari cukup),D (kurang), atau E (gagal) yang
penetapannya dihitung dengan formula tertentu.
Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada
penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan
seni tertentu, yang mencakup program pendidikan sarjana, magister, dan
doktor.
Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan
sarjana yang menyiapkan peserta didik untuk menguasai keahlian khusus.
Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada
penguasaan keahlian terapan tertentu, dalam bentuk program pendidikan
diploma.
Penilaian adalah suatu proses pengambilan keputusan tentang kelulusan
belajar mahasiswa yang dilakukan secara adil dan lugas selama masa studi
tertentu pada mata kuliah, atau program, atau kegiatan akademik formal
yang memiliki kredit tertentu yang dilambangkan dengan simbol kualitatif
A, AB, B, BC, C, CD, D, E.
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Penilaian Acuan Patokan (PAP) adalah penilaian yang membandingkan
hasil belajar mahasiswa terhadap suatu patokan yang telah ditetapkan
sebelumnya.
Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah kegiatan penerapan teori yang
wajib dilakukan oleh mahasiswa sesuai tuntutan kurikulum, agar mereka
mendapatkan pengalaman lapangan yang sesuai dengan bidangnya.
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah kegiatan mahasiswa untuk
menerapkan teori pendidikan dan pengajaran yang terdiri atas
pembekalan di kampus, observasi, dan praktik mengajar di sekolahmitra
atau tempat laindi bawah bimbingan Guru Pamong dan Dosen
Pembimbing.
Program Pascasarjana (PPs) adalah unit pelaksana program pendidikan
akademik yang mengelola dan melaksanakan satu atau lebih program studi
pascasarjana berupa program pendidikan magister dan doktor bidang ilmu
interdidipliner dan program studi pascarjana yang tidak diselenggarakan
oleh fakultas.
Program Reguler adalah pendidikan akademik, pendidikan vokasi, atau
pendidikan profesi yang diselenggarakan sesuai dengan jadwal waktu dan
persyaratan lain yang telah ditetapkan dan bukan merupakan program
kerjasama atau program penugasan.
Program Studi adalah unsur pelaksana bidang akademik pada Jurusan,
Fakultas, atau Program Pascasarjana yang melaksanakan pendidikan
akademik sarjana, magister, dan doktor; pendidikan profesi; dan
pendidikan vokasi; serta kursus, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi
dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
Registrasi Administratif adalah kegiatan mahasiswa untuk memperoleh
status terdaftar dengan membayar biaya pendidikan dan melengkapi
persyaratan administrasi lainnya sebagai syarat untuk melakukan
registrasi akademik.
Registrasi Akademik adalah kegiatan memprogram mata kuliah kedalam
Kartu Rencana Studi (KRS) sebagai syarat mengikuti kegiatan akademik.
Registrasi Mahasiswa adalah bentuk pelayanan yang dilakukan dengan
tujuan untuk memberikan status terdaftar kepada mahasiswa sehingga,
dengan demikian mahasiswa berhak mengikuti kegiatan akademik dan
kemahasiswaan serta berhak menggunakan semua fasilitas yang ada di
Unnes.
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Rektor adalah pemimpin tertinggi Unnes dan penanggungjawab utama
atas penyelenggaraan Unnes.
Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 minggu kuliah
atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2
minggu kegiatan penilaian.
Semester Antara adalah semester yang berada di antara dua semester
reguler, yaitu antara semester genap dan gasal, dan antara semester gasal
dan genap.
Skripsi adalah karya ilmiah yang disusun atas dasar kajian kepustakaan,
penelitian lapangan, dan/atau uji laboratorium sebagai pelatihan penulisan
ilmiah pada program studi jenjang Sarjana dengan bobot sekurangkurangnya 6 sks.
Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik
mencakupi tenaga administrasi, pustakawan, laboran, dan teknisi.

yang

Tes adalah serangkaian butir pertanyaan atau soal yang dirancang oleh
dosen sebagai alat pengukurpencapaian kemampuan akademik pada ranah
kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang dapat dilakukan secara tertulis,
lisan, atau kinerja dengan cakupan bahan ajar tertentu.
Tesis adalah karya ilmiah yang disusun atas dasar kajian kepustakaan,
penelitian lapangan, dan/atau uji laboratorium sebagai unjuk kemampuan
meneliti pada program studi jenjang Magister dengan bobot sekurangkurangnya 8 sks.
Tugas Akhiradalah karya ilmiah yang disusun atas dasar penerapan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada program studi dan jenjang
tertentu. Tugas akhir ditempuh oleh mahasiswa jenjang Diploma atau
Sarjana dengan bobot sekurang-kurangnya 4 sks.
Tugas Terstruktur adalah kegiatan yang hasilnya dapat berbentuk
makalah, laporan buku, atau bentuk lain yang harus diselesaikan oleh
mahasiswa secara mandiri dan/atau kelompok.
Ujian adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelulusan atau
penguasaan kompetensi tertentu.
Ujian Akhir Semester adalah ujian yang dilakukan oleh dosen pada akhir
semester dengan cakupan materi kuliah yang disajikan selama satu
semester.
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Ujian Harian adalah ujian yang dilaksanakan secara lisan atau tertulis atau
perbuatan yang diadakan setelah berakhirnya satu atau beberapa
pengalaman belajar.
Ujian Tengah Semester adalah ujian yang dilakukan oleh dosen pada
pertengahan semester dengan cakupan materi kuliah yang disajikan
sampai pada pertengahan semester.
Universitas Negeri Semarang (Unnes) adalah perguruan tinggi negeri
yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Yudisium adalah pengumuman hasil studi mahasiswa berdasarkan
penilaian akhir dari seluruh mata kuliah yang telah ditempuh mahasiswa
dan penetapan nilai dalam transkrip akademik serta lulus atau tidaknya
mahasiswa dalam menempuh studi selama jangka waktu tertentu, yang
dilakukan oleh pejabat berwenang.
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BAB II
PENERIMAAN MAHASISWA
Penerimaan mahasiswa merupakan proses awal warga masyarakat
mengikuti pendidikan tinggi di Unnes. Penerimaan mahasiswa dilaksanakan
dengan sejumlah mekanisme dan persyaratan yang baku.
A. Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Secara Nasional
Pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional adalah pola penerimaan
mahasiswa baru jenjang sarjana (S1) melalui seleksi secara nasional,
dilakukan secara bersama-sama oleh perguruan tinggi negeri di Indonesia,
dan diikuti oleh calon mahasiswa perguruan tinggi negeri di seluruh
Indonesia. Pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional ini dilakukan
dengan sepenuhnya mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
Mengacu pada Permendiknas Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pola
Penerimaan Mahasiswa Baru jenjang Sarjana pada Perguruan Tinggi yang
diselenggarakan oleh Pemerintah, penerimaan mahasiswa baru Unnes
diatur sebagai berikut.
1. Diselenggarakan dengan prinsip; (a) adil dan tidak diskriminatif yaitu
tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, umur, kedudukan
sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan
tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan
program studi, (b) transparan dan akuntabel yaitu pendaftaran,
seleksi, dan pengumuman dilakukan secara terbuka dengan jumlah
mahasiswa baru yang diterima sesuai dengan daya tampung dari
setiap program studi.
2. Kuota mahasiswa baru yang diterima melalui pola penerimaan
mahasiswa baru secara nasional adalah sekurang-kurangnya 60% dari
daya tampung setiap program studi.
3. Pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional dilakukan melalui
Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) yang
dilaksanakan secara bersama oleh seluruh Perguruan Tinggi Negeri
dalam satu sistem yang terpadu dan diselenggarakan secara serentak.
SNMPTN dilaksanakan melalui jalur undangan berdasarkan
penjaringan prestasi akademik, dan jalur ujian tertulis. Khusus
program studi Ilmu Seni dan Keolahragaan pada ujian tertulis
ditambah dengan uji keterampilan.
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B. Pola Penerimaan Mahasiswa Baru secara Mandiri
Pola penerimaan mahasiswa baru secara mandiri adalah pola penerimaan
mahasiswa baru yang dilakukan secara mandiri oleh Unnes yang
selanjutnya disebut Seleksi Penerimaan Mahasiswa Unnes yang disingkat
dengan SPMU. SPMU ini dibedakan atas SPMU Umum dan SPMU Khusus.
SPMU Umum dilakukan untuk penjaringan calon mahasiswa
jenjangDiploma (D3), Sarjana (S1), Pendidikan Profesi, dan Pascasarjana
(S2 dan S3), sedangkan SPMU Khusus dilakukan untuk penjaringan calon
mahasiswa PKG, PJJ, Program Gelar Ganda, dan mahasiswa asing.
1. SPMU Umum
a.

SPMU JenjangDiploma (D3) dan Sarjana (S1)
SPMU Umum jenjangDiploma (D3) dan Sarjana (S1) adalah SPMU
yang
dilakukan
untuk
penjaringan
mahasiswa
baru
jenjangDiploma (D3) dan Sarjana Unnes. SPMU ini dilakukan
melalui uji tertulis dan uji keterampilan khusus untuk program
studi Seni dan Keolahragaan. SPMU Umum ini diselenggarakan
bagi calon mahasiswa baru Unnes yang memenuhi persyaratan
sebagai berikut;
1) lulus dan berijazah SMA/SMK/MA atau Kejar Paket C (lulusan
tiga tahun terakhir);
2) memiliki minat dan motivasi yang tinggi untuk belajar di
Unnes;
3) sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki ketunaan/cacat
yang dapat mengganggu kelancaran belajar dan tugas lain
yang sesuai dengan program studi yang dipilih;
4) sanggup mematuhi Etika Kehidupan Kampus dan memenuhi
semua persyaratan yang berlaku sebagai mahasiswa Unnes.
Kuota mahasiswa baru Unnes yang dierima melalui SPMU Umum
ini adalah 100% untuk jenjang Diploma (D3) dan setinggitingginya 40% untuk jenjang Sarjana dari daya tampung setiap
program studi.

b. SPMU Program Pendidikan Profesi
SPMU Program Pendidikan Profesi adalah SPMU yang dilakukan
untuk penjaringan mahasiswa baru program pendidikan profesi,
yaitu Pendidikan Profesi Konselor, Pendidikan Profesi Guru, dan
pendidikan profesi lainnya.
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1) SPMU Pendidikan Profesi Konselor
SPMU Pendidikan Profesi Konselor dilakukan melalui seleksi
administratif dan seleksi akademik. Seleksi administratif
dilakukan dalam bentuk studi dokumentasi, sedangkan seleksi
akademik dilakukan dengan uji tulis. SPMU Umum ini
diselenggarakan bagi calon mahasiswa baru Program
Pendidikan Profesi Konselor Unnes yang memenuhi
persyaratan sebagai berikut;
a) berijazah minimal sarjana program studi Bimbingan dan
Konseling;
b) menyerahkan fotokopi ijazah terakhir dan transkrip yang
telah dilegalisasi;
c) menyerahkan daftar riwayat hidup atau curriculum vitae;
d) memperoleh izin dari pejabat instansi yang berwenang
(bagi yang sudah bekerja);
e) memiliki minat dan motivasi yang tinggi untuk belajar
pada Program Pendidikan Profesi Konselor di Unnes;
f) sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki
ketunaan/cacat yang dapat mengganggu kelancaran
belajar dan tugas lain pada Program Pendidikan Profesi
Konselor;
g) sanggup mematuhi Etika Kehidupan Kampus dan
memenuhi semua persyaratan yang berlaku sebagai
mahasiswa Unnes.
2) SPMU Pendidikan Profesi Guru
SPMU Pendidikan Profesi Guru dilakukan melalui seleksi
administratif dan seleksi akademik. Seleksi administratif
dilakukan dalam bentuk studi dokumentasi, sedangkan seleksi
akademik dilakukan dengan uji tulis. SPMU Umum ini
diselenggarakan bagi calon mahasiswa baru Program
Pendidikan Profesi Guru Unnes yang memenuhi persyaratan
sebagai berikut;
a) berijazah sarjana program studi yang sesuai atau relevan
dengan Program Pendidikan Profesi Guru Bidang Studi
yang diikuti;
b) menyerahkan fotokopi ijazah terakhir dan transkrip yang
telah dilegalisasi;
c) menyerahkan daftar riwayat hidup atau curriculum vitae;
d) memperoleh izin dari pejabat instansi yang berwenang
(bagi yang sudah bekerja);
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e) memiliki minat dan motivasi yang tinggi untuk belajar
pada Program Pendidikan Profesi Guru di Unnes;
f) sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki
ketunaan/cacat yang dapat mengganggu kelancaran
belajar dan tugas lain pada Program Pendidikan Profesi
Guru;
g) sanggup mematuhi Etika Kehidupan Kampus dan
memenuhi semua persyaratan yang berlaku sebagai
mahasiswa Unnes.
c.

SPMU Program Pascasarjana
SPMU Umum Program Pascasarjana adalah SPMU yang dilakukan
untuk penjaringan mahasiswa baru jenjang Magister (S2) dan
jenjang Doktor (S3).
1) Ketentuan Umum
a) Jenjang Magister (S2);
(1) memiliki Ijazah S1 dari PTN atau PTS dalam dan luar
negeri yang ijazahnya diakui oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan;
(2) berindeks Prestasi minimal 2,75 atau berpengalaman
kerja yang memadai.
b) Jenjang Doktor (S3);
(1) memiliki Ijazah S2dari PTN atau PTS dalam dan luar
negeri yang ijazahnya diakui oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan;
(2) berindeks prestasi minimal 3,00 atau berpengalaman
kerja yang memadai.
c) memiliki minat dan motivasi belajar untuk belajar di PPs
Unnes;
d) sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki
ketunaan/cacat yang dapat mengganggu kelancaran
belajar dan tugas lain pada PPs Unnes;
e) sanggup mematuhi Etika Kehidupan Kampus dan
memenuhi semua persyaratan yang berlaku sebagai
mahasiswa Unnes;
f) ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa
program pasca sarjana diatur oleh Program Pascasarjana.
2) Persyaratan Administratif;
a) Jenjang Magister (S2);
(1) salinan (photocopy) ijazah dan transkrip akademik S1
yang telah dilegalisir sebanyak 2 lembar;
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(2) pas photo berwarna kertas doft ukuran 3 x 4 sejumlah
4 lembar;
(3) Surat Rekomendasi Akademik dari 2 orang dosen yang
pernah membimbing/ mengampu;
(4) Surat Izin dari pimpinan instansi/lembaga tempat
bekerja (bagi yang sudah bekerja);
(5) Surat Keterangan Sumber Pembiayaan untuk
Pendidikan Program Magister (S2);
(6) bagi pelamar BPPS, mengisi dan melampirkan Blangko
Pengajuan BPPS.
b) Jenjang Doktor (S3);
(1) salinan (photocopy) ijazah dan transkrip akademik S2
yang telah dilegalisir sebanyak 2 lembar;
(2) pas photo berwarna kertas doft ukuran 3 x 4 sejumlah
4 lembar;
(3) Surat Rekomendasi Akademik dari 2 orang dosen
yang pernah membimbing/mengampu;
(4) Surat Izin dari Pimpinan instansi/lembaga tempat
bekerja (bagi calon yang sudah bekerja);
(5) Surat Keterangan Sumber Pembiayaan untuk
pendidikan Program Doktor (S3);
(6) menyerahkan Rancangan Usulan (Proposal) Disertasi
sebanyak 5 eksemplar;
(7) bagi Pelamar BPPS, mengisi dan melampirkan
blangko pengajuan BPPS.
2. SPMU Khusus
SPMU Khusus dilakukan untuk penjaringan mahasiswa baru untuk
program Peningkatan Kualifikasi Guru (PKG), program Pendidikan
Jarak Jauh (PJJ), program Gelar Ganda, program penerimaan,dan
mahasiswa asing.
a.
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Program Peningkatan Kualifikasi Guru
Peserta dapat dipertimbangkan untuk mengikuti SPMU program
Peningkatan Kualifikasi Guru (PKG) apabila memenuhi ketentuan
sebagai berikut:
1) peserta adalah guru yang dibuktikan dengan SK CPNS/PNS, SK
Guru Bantu/SK TPHL;
2) surat keterangan izin kuliah dari instansi yang bersangkutan;
3) memiliki minat dan motivasi yang tinggi untuk belajar di
Unnes;

4) sehat jasmani dan rohani, tidak memiliki ketunaan/cacat yang
dapat mengganggu kelancaran belajar dan tugas sesuai dengan
program studi yang dipilih;
5) sanggup mematuhi Etika Kehidupan Kampus dan memenuhi
semua persyaratan sebagai mahasiswa Unnes;
6) sanggup membayar biaya pendidikan yang ditentukan;
7) berijazah D1, PGSLP, D2, PGSLA, D3, Sarjana Muda
Kependidikan dari Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta;
8) memiliki pengalaman kerja sebagai guru minimal 2 tahun
berturut-turut;
9) program ini akan diselenggarakan bila jumlah calon yang
memenuhi syarat minimal 30 orang di kelas khusus. Jika
jumlah tidak terpenuhi, mahasiswa masuk ke kelas reguler
apabila program studi yang bersangkutan mengijinkan;
10) melanjutkan studi ke jenjang S1 pada program studi yang
relevan dengan cara alih kredit dan Pengakuan Pengalaman
Kerja dan Hasil Belajar;
11) masa studi yang diberikan untuk menyelesaikan program akan
diperhitungkan menurut jumlah SKS hasil alih kredit dan
konversi Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar.
b. Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)
Peserta dapat dipertimbangkan untuk mengikuti SPMU program
Pendidikan Jarak Jauh apabila memenuhi ketentuan sebagai
berikut:
1) Guru yang dibuktikan dengan SK pengangkatan sebagai guru;
2) Berijazah D2/D3 dari Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta
yang diijinkan oleh Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
3) memiliki surat keterangan izin kuliah dari instansi yang
bersangkutan (Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian
Agama Kabupaten/Kota dan BKD bagi PNS atau Kepala Satuan
Pendidikan bagi non-PNS);
4) sehat jasmani dan rohani, tidak memiliki ketunaan/cacat yang
dapat mengganggu kelancaran belajar dan tugas sesuai dengan
program studi yang dipilih;
5) sanggup mematuhi Etika Kehidupan Kampus dan memenuhi
semua persyaratan sebagai mahasiswa Unnes;
6) sanggup membayar biaya pendidikan yang ditentukan;
7) program akan diselenggarakan bila jumlah calon yang
memenuhi syarat minimal 30 orang.

13

c.

Program Gelar Ganda
Persyaratan untuk mendaftarkan diri pada Program Gelar Ganda
adalah sebagai berikut:
1) Lulusan S1 program studi nonkependidikan Unnes dalam
bidang keilmuan yang paralel dengan bidang keilmuan pada
jurusan atau fakultas yang akan dimasuki;
2) Memiliki komitmen yang kuat untuk menjadi tenaga pendidik
profesional;
3) Diutamakan berpengalaman sebagai tenaga pengajar (guru)
pada lembaga pendidikan formal;
4) Sehat jasmani dan rohani, serta tidak memiliki ketunaan/cacat
yang dapat mengganggu kelancaran belajar dan tugas lain
yang sesuai dengan program studi kependidikan yang dipilih;
5) Sanggup mematuhi Etika Kehidupan Kampus dan memenuhi
semua persyaratan sebagai mahasiswa Program Gelar Ganda.

d. Program Penerimaan Mahasiswa Asing
1) Persyaratan Umum
Untuk dapat mendaftarkan diri sebagai mahasiswa Unnes,
Warga Negara Asing (WNA) dipersyaratkan:
a) memenuhi persyaratan akademik yang berlaku bagi WNI;
b) sehat jasmani dan rohani;
c) memiliki sumber pembiayaan untuk menjamin
kelangsungan belajar;
d) mematuhi peraturan perundang-undangan Negara
Republik Indonesia dan ketentuan lain yang berlaku di
Unnes;
e) memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang
mencukupi dibuktikan dengan sertifikat pelatihan yang
sah.
2) Persyaratan Administratif
Untuk mendaftarkan diri sebagai mahasiswa Unnes, pendaftar
mengajukan permohonan kepada rektor dengan melampirkan:
a) daftar riwayat hidup;
b) salinan (photocopy) ijazah dan transkrip yang telah
disahkan oleh yang berwenang;
c) surat pernyataan sponsor atau penanggung jawab
mengenai dukungan biaya;
d) surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar
Republik Indonesia di wilayah negara asing yang
bersangkutan;
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e) salinan (photocopy) paspor dengan masa berlaku minimal
satu tahun;
f) surat pernyataan tidak akan bekerja, terlibat kegiatan
politik, dan bersedia mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku; pasfoto doft berukuran 3x3 cm
dua lembar;
g) surat pernyataan kesehatan dari dokter yang berwenang.
3) Kewajiban
WNA yang dinyatakan diterima sebagai mahasiswa Unnes
wajib:
a) melaksanakan pembayaran uang pendaftaran;
b) melaksanakan registrasi administratif dan registrasi
akademik;
c) mengurus dan memperoleh izin belajar dari Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi;
d) mengurus dan memperoleh izin tinggal;
e) menyampaikan laporan kepada Kedutaan Besar
negaranya.
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BAB III
ADMINISTRASI MAHASISWA
Registrasi administratif dan registrasi akademik adalah bentuk layanan
yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan status terdaftar kepada
mahasiswa sehingga mahasiswa tersebut berhak mengikuti kegiatan akademik
dan kemahasiswaan serta menggunakan fasilitas Unnes.
A. Registrasi Administratif
1. Mahasiswa Baru
a.

Persyaratan
Persyaratan untuk melakukan registrasi administratif bagi
mahasiswa baru adalah sebagai berikut:
1) diterima sebagai calon mahasiswa baru pada pengumuman
resmi Unnes;
2) menyerahkan dokumen kelengkapan registrasi yang terdiri
atas:
a) bukti pembayaran yang mencantumkan nama, nomor
pendaftaran, validasi setoran, dan cap stempel Bank;
b) Kartu Tanda Peserta Tes;
c) salinan (photocopy) KTP/SIM, pas foto berwarna terbaru
(doft) ukuran 3x3 sebanyak 6 lembar;
d) meterai Rp. 6.000,- satu lembar;
e) surat pernyataan (menggunakan formulir yang disediakan
Unnes).

b. Prosedur
Prosedur yang harus ditempuh oleh mahasiswa baru agar tercatat
sebagai mahasiswa Unnes adalah sebagai berikut:
1) Mahasiswa yang diterima melakukan pembayaran sesuai
dengan tarip yang telah ditentukan (berdasarkan program
studi) di Bank yang telah ditunjuk dan dapat dilakukan secara
on line.
2) Mahasiswa datang di Universitas Negeri Semarang sesuai
jadwal yang telah ditentukan dengan menunjukkan bukti
bayar dari Bank dan Nomor Tes untuk dicetakkan biodata dan
menerima berkas registrasi.
3) BAAKK memberikan penjelasan tentang registrasi.
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4) BAAKK (Sub Bagian Registrasi dan Statistik) melakukan
kegiatan:
a) mencocokkan data calon mahasiswa yang akan melakukan
registrasi dengan data on line di SIKADU;
b) mencetak biodata mahasiswa baru;
c) melakukan pelayanan entry edit biodata registrasi on line;
d) melakukan pengambilan pas foto untuk pembuatan KTM;
e) menerima dan memeriksa kelengkapan berkas manual
mahasiswa baru:
(1) bukti tanda peserta tes;
(2) bukti pembayaran SPP, sarana pendidikan dan lainlain yang telah dicap lunas oleh Bank;
(3) surat pernyataan mentaati semua peraturan yang
berlaku yang telah ditandatangani di atas meterai;
(4) fotokopi ijazah SLTA yang telah dilegalisasi;
(5) formulir data pribadi; dan
(6) hasil cetak formulir registrasi yang telah diisi
mahasiswa secara on line melalui Sikadu.
5) Mahasiswa melakukan pengambilan pasfoto untuk pembuatan
Kartu Mahasiswa.
6) Mahasiswa melakukan pemeriksaan uji kesehatan (Tim
Kesehatan Universitas Negeri Semarang).
7) Mahasiswa mengembalikan berkas yang sudah diisi beserta
persyaratan kelengkapan yang telah ditentukan.
8) BAAKK mencetak KTM.
9) Mahasiswa terdaftar secara administrastif dan menerima KTM.
c.

DiagramAlur
Untuk memahami prosedur/alur registrasi bagi mahasiswa baru
secara lebih mudah, uraian mengenai prosedur/alur registrasi di
atas digambarkan dalam bentuk diagram alur sebagai berikut:
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Mahasiswa

Bank

BAAKK (Sub. Bagian
Registrasi dan Statistik)

BPTIK

Mulai
Membayar dan
menerima Berkas
Registrasi
Mahasiswa
memperbaiki isian
Berkas

Menerima
pembayaran

Penjelasan Tata
Cara Registrasi

Pelayanan Entri Data
Registrasi On-Line

Display/Registrasi
On-Line

Tidak
Lengkap dan Benar

Pengambilan pas foto
untuk pembuatan KTM
Cetak KTM
Terdaftar Administratif
menerima KTM

Pemeriksaan
Kesehatan

Selesai

Pengembalian Berkas

2. Mahasiswa Lama
a. Persyaratan
Persyaratan untuk melakukan registrasi administratif bagi
mahasiswa lama adalah sebagai berikut:
1) memiliki Kartu Tanda Mahasiswa;
2) membayar biaya pendidikan semester sesuai dengan
ketentuan di Bank yang ditunjuk;
3) bagi mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi
pada semester sebelumnya, pembayaran dilakukan dengan
menunjukkan Surat Pengantar Membayar dari Subbagian
Keuangan BAPK. Surat Pengantar Membayar diberikan setelah
mahasiswa yang
bersangkutan
menunjukkan Surat
Keterangan dari Subbagian Registrasi dan Statistik BAAKK.
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b. Prosedur
Prosedur yang harus ditempuh oleh mahasiswa lama agar tetap
tercatat sebagai mahasiswa Unnes adalah sebagai berikut:
1) Mahasiswa melakukan pembayaran SPP, Sardik, dan lainlain ke Bank yang ditunjuk oleh Universitas secara on-line.
2) Bagi mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang pada
semester sebelumnya, maka mahasiswa wajib membayar SPP
semester yang tidak diikutinya melalui Bank yang ditunjuk.
3) BAAKK (Sub Bagian Registrasi dan Statistik) membuat edaran
dan pengumuman informasi jadwal pelaksanaan registrasi.
4) BAAKK (Sub Bagian Registrasi dan Statistik) mencetak dan
menggandakan daftar mahasiswa untuk dikirim ke Fakultas,
jurusan, Lembaga, UPT, Biro, dan Kepala Bagian Keuangan
BAPK, Kepala Bagian Pendidikan dan Kerjasama, BAAKK dan
Ketua BPTIK.
5) Mahasiswa yang sudah melakukan pembayaran SPP, Sardik,
dan lain-lain akan memperoleh status terdaftar secara
administratif.
c. Diagram Alur
Untuk memahami prosedur/alur registrasi secara lebih mudah,
uraian mengenai prosedur/alur registrasi di atas digambarkan
dalam bentuk diagram alur sebagai berikut.
Bank

Mahasiswa

BAAKK (Sub. Bagian
Registrasi dan Statistik)

BPTIK

Mulai
Menerima
Pembayaran

Menginformasikan Jadwal
pelaksanaanRegistrasi

Melakukan
pembayaran
Tidak

Bukti Pembayaran

Display/Registrasi
On-Line

Ya
Mahasiswa Terdaftar
secara Administratif

Selesai

Mencetak/
Menggandakan
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B. Registrasi Akademik
1. Ketentuan
Registrasi akademik adalah kegiatan mahasiswa untuk memprogram
mata kuliah. Kegiatan ini dilakukan oleh mahasiswa yang telah
melakukan registrasi administratif pada semester berjalan. Registrasi
akademik dilakukan secara onlinemelalui Sikadu. Bukti registrasi
akademik adalah Kartu Rencana Studi (KRS).
2. Prosedur
a. Jurusan/Prodi menawarkan mata kuliah melalui Sikadu.
b. BPTIK menyiapkan data display mata kuliah.
c. Mahasiswa melakukan pemesanan mata kuliah melalui Sikadu.
d. BPTIK Menyiapkan jurnal rekap pemesan mata kuliah.
e. BPTIK menyajikan jadwal perkuliahan.
f.
Mahasiswa mengisi KRS.
g. Pembimbing Akademik melakukan pengecekan mata kuliah yang
diambil oleh mahasiswa.
h. Mahasiswa melakukan pertemuan pembimbingan akademik
dengan Pembimbing Akademik.
i.
Pembimbing Akademik memberikan persetujuan dan melakukan
validasi melalui Sikadu.
j.
Fakultas mencetak KRS dan mendistribusikannya kepada
mahasiswa.
k. Mahasiswa meminta pengesahaan KRS kepada Pembimbing
Akademik.
l.
Mahasiswa meminta pengesahan kepada Jurusan/Prodi.
m. Mahasiswa memberikan salinan KRS kepada Pembimbing
Akademik.
n. Mahasiswa memiliki KRS.
3. Diagram Alur
Pihak pihak yang terkait dalam prosedur/alur registrasi akademik
adalah: jurusan/prodi, pembimbing akademik, mahasiswa, dan BPTIK.
Alur registrasi akademik digambarkan dalam flowchart (diagram alur)
sebagai berikut.
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Jurusan/Prodi

Pembimbing
Akademik

Mahasiswa

Mulai
Menawarkan
Mata Kuliah

Pemesanan Mata
Kuliah
Pengecekan Mata Kuliah
yang dipesan Mahasiswa

BPTIK
Display
Mata Kuliah
Daftar Peserta
Mata Kuliah

Pembimbingan Akademik
(PM-AKD-03)
Persetujuan Mata Kuliah
Melalui Sikadu
Pengesahan
Jurusan/Prodi

Pengesahan
Dosen Wali

Dosen Wali menerima
salinan KRS

Validasi KRS
Cetak KRS
Mahasiswa
Memiliki KRS

Selesai

C. Status Mahasiswa
Status mahasiswa Unnes terdiri atas mahasiswa aktif, mahasiswa aktif nol
SKS, mahasiswa cuti kuliah, dan mahasiswa tidak aktif.
1. Mahasiswa 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).
2. Mahasiswa Aktif Nol Sks
Mahasiswa aktif nol sks adalah mahasiswa yang sudah melakukan
registrasi administratif tetapi tidak melakukan registrasi akademik
sampai dengan batas waktu yang ditentukan sesuai dengan Kalender
Akademik. Mahasiswa tersebut dapat:
a. melakukan kegiatan perkuliahan sebagai pendengar dengan seijin
dosen pengampu;
b. melakukan bimbingan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi
sepanjang yang bersangkutan telah memprogram pada semester
sebelumnya;
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c.

menggunakan fasilitas dan pelayanan yang tersedia di lingkungan
kampus termasuk perpustakaan, laboratorium, akses internet, dan
lain-lain.

3. Mahasiswa Cuti Kuliah
Mahasiswa cuti kuliah adalah mahasiswa yang berhenti kuliah
sementara dan telah mengajukan cuti kuliah. Ketentuan cuti kuliah
adalah:
a. Mahasiswa yang akan mengambil cuti kuliah pada suatu semester
berkewajiban melakukan registrasi administratif sesuai dengan
jadwal registrasi.Mahasiswa tersebut dibebaskan dari kewajiban
membayar SPP, Sarana Pendidikan, dan iuran kemahasiswaan.
b. Masa cuti kuliah diperhitungkan sebagai masa studi.
c. Masa cuti kuliah untuk jenjang program studi diatur seperti pada
Tabel 1 sebagai berikut.
Tabel 1
Masa Cuti Maksimal
Jenjang
No Program
Lama Cuti Maksimal
Keterangan
Studi
1
S3 dan S2 2 semester
Pada semester 2
dan/atau 3
2
S1
2 semester berturut- Mulai semester 2
turut atau 4 semester
tidak berturut-turut
3
D3
2 semester berturut- Mulai semester 2
turut atau 3 semester
tidak berturut-turut.
d.
e.

Mahasiswa baru (semester satu) tidak diizinkan mengambil cuti
kuliah.
Mahasiswa yang sedang cuti kuliah tidak diizinkan menggunakan
fasilitas Unnes, mengikuti kegiatan akademik, dan/atau kegiatan
kemahasiswaan.

4. Mahasiswa Tidak Aktif
Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan
registrasi administratif pada suatu semester. Ketentuan mahasiswa
tidak aktif adalah sebagai berikut:
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a.

b.

c.

Mahasiswa yang berstatus tidak aktif tidak diijinkan mengikuti
kegiatan akademik dan/atau kemahasiswaan dalam bentuk
apapun. Apabila yang bersangkutan tetap mengikuti kegiatan,
keikutsertaannya dinyatakan tidak sah dan batal.
Mahasiswa dengan status tidak terdaftar dalam waktu dua
semester berturut-turut atau tiga semester tidak berturut-turut
dibatalkan status kemahasiswaannya, kecuali yang bersangkutan
tinggal menyelesaikan skripsi atau mengajukan alasan yang oleh
Rektor dinilai dapat dipertanggungjawabkan.
Mahasiswa tidak aktif wajib membayar SPP dan biaya administrasi
pada semester yang ditinggalkan.

D. Administrasi
Mahasiswa
Pindahan
dan
Mahasiswa
Yang
Mengundurkan Diri
Mahasiswa pindahan dibedakan menjadi dua yaitu mahasiswa pindah
program studi dan mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain.
1. Mahasiswa Pindah Program Studi
Mahasiswa dapat mengajukan permohonan pindah program studi
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Waktu pindah program studi adalah pada awal semester III
(setelah memperoleh nilai hasil studi semester II) atau semester V
(setelah memperoleh nilai hasil studi semester IV). Masa studi
yang sudah dijalani dihitung sebagai bagian dari masa studi secara
keseluruhan.
b. Mahasiswa dapat mengajukan pindah program studi dengan
alasan;
1) sakit atau cacat tertentu sehinga tidak mampu melaksanakan
tugas perkuliahan pada program studi yang dijalani;
2) secara akademik tidak mampu mengikuti perkuliahan di prodi
yang dijalani.
c. Persyaratan akademik yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang
akan pindah program studi adalah IPK maksimal 2,0 dengan nilai
mata kuliah MKU minimal B dan syarat lain yang ditentukan oleh
Jurusan yang dituju.
d. Mahasiswa yang akan pindah program studi adalah mahasiswa
berstatus aktif pada semester sebelumnya dan harus memenuhi
persyaratan administratif berupa:
1) surat rekomendasi dari pembimbing akademik;
2) surat rekomendasi pindah program studi dari Pusat
Pengembangan Layanan Konseling dan Bursa Kerja;
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e.

f.

g.

h.

3) surat rekomendasi dari dokter jika alasannya sakit;
4) surat persetujuan dari Ketua Jurusan asal;
5) surat pengantar dari Jurusan asal ke Jurusan yang dituju;
6) surat persetujuan dari Ketua Jurusan yang akan dituju.
Mahasiswa yang akan pindah program studi mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Ketua Jurusan/Prodi dengan
melampirkan surat rekomendasi dan surat persetujuan butir (2)
sampai dengan (4).
Ketua Jurusan/Prodi meneruskan permohonan tersebut kepada
Dekan untuk diproses. Dekan meneruskan surat permohonan
tersebut kepada Ketua Jurusan/Prodi yang akan dituju jika
perpindahan dalam satu fakultas. Selanjutnya, Ketua
Jurusaan/Prodi memberikan jawaban kepada dekan. Setelah itu,
dekan meneruskan permohonan tersebut kepada rektor.Dekan
mengirimkan surat kepada Dekan yang akan dituju jika
perpindahan berbeda fakultas. Selanjutnya, Dekan yang dituju
meneruskan permohonan tersebut kepada Rektor apabila dapat
menerima permohonan pindah tersebut, atau mengembalikannya
kepada dekan asal apabila menolaknya.
Subbagian Registrasi dan Statistik pada Bagian Pendidikan BAAKK
memproses dan mengirimkan jawaban yang telah ditetapkan oleh
Rektor kepada pemohon dan tembusannya dikirimkan kepada
pejabat yang terkait.
Ketentuan Khusus.
1) Pindah program studi hanya dapat dilakukan bagi sesama
program studi nonkependidikan dan program studi
kependidikan.
2) Program studi tertentu yang diselenggarakan atas dasar kuota
mahasiswa yang telah ditetapkan sebelumnya, atau program
studi yang merupakan program prajabatan tertentu tidak
diizinkan menerima mahasiswa pindah program.
3) Mahasiswa yang telah diterima pada program studi pindahan
tidak diperkenankan kembali ke program studi asal.

2. Mahasiswa Pindahan dari Perguruan Tinggi Lain
Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain adalah mahasiswa
yang telah terdaftar pada suatu perguruan tinggi yang karena sesuatu
alasan mengajukan permohonan untuk pindah menjadi mahasiswa
Unnes. Ketentuan untuk mengajukan permohonan diterima sebagai
mahasiswa Unnes adalah sebagai berikut:
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a.

b.

c.
d.
e.
f.
g.

Pemohon berasal dari program studi yang telah terakreditasi
dengan peringkat akreditasi sekurang-kurangnya sama dengan
program studi yang dituju.
Pemohon sebagaimana dimaksud pada butir (1) dapat
dipertimbangkan untuk diterima apabila memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut:
1) meninggalkan perguruan tinggi asal tidak karena akibat
pelanggaran tata tertib, peraturan perguruan tinggi yang
bersangkutan dan persoalan sejenis;
2) terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada perguruan tinggi asal
(1) serendah-rendahnya semester III atau setinggi-tingginya
semester VI bagi mahasiswa jenjang S1, (2) serendahrendahnya pada semester III atau setinggi-tingginya pada
semester IV bagi mahasiswa jenjang D3;
3) tidak dinyatakan droup out dari perguruan tinggi asal;
4) meninggalkan perguruan tinggi asal karena sesuatu alasan
yang kuat atau dalam keadaan darurat, misalnya karena
mengikuti kepindahan orang tua/wali, yang didukung dengan
bukti-bukti sah tertulis;
5) pindah ke program studi yang sama dengan program studi
asal serta tersedia tempat pada program studi yang dituju.
masa studi yang sudah dijalani di perguruan tinggi asal dihitung
sebagai bagian dari masa studi secara keseluruhan.
Waktu pindah dilaksanakan pada awal semester.
Pengakuan hasil belajar di perguruan tinggi asal dilaksanakan
dengan cara alih kredit menurut ketentuan yang berlaku di Unnes.
Mahasiswa pindahan wajib membayar biaya pendidikan menurut
ketentuan yang berlaku di Unnes.
Permohonan pindah dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada
Rektor Unnes dengan tembusan kepada dekan fakultas yang dituju
dengan melampirkan:
1) bukti terdaftar pada perguruan tinggi asal;
2) surat izin pindah dari perguruan tinggi asal;
3) transkrip studi (daftar mata kuliah dan nilai) resmi;
4) fotokopi sah sertifikat akreditasi BAN-PT untuk program studi
yang bersangkutan;
5) surat keterangan yang mendukung alasan kepindahan;
6) surat pernyataan kesanggupan memenuhi tata tertib dan
peraturan yang berlaku di Unnes;
7) surat pernyataan kesanggupan memenuhi biaya pendidikan
dan biaya hidup selama belajar di Unnes.
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3. Pindah Program Studi Pada Program Pascasarjana (Pps)
Permohonan pindah program studi dan pindah dari perguruan tinggi
lain pada Program Pascasarjana (PPs) diatur secara khusus dalam
Panduan Akademik PPs.
4. Ketentuan Khusus Mahasiswa Pindahan
Unnes dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain
di luar semua ketentuan di atas dengan alasan-alasan antara lain;
bencana alam nasional, konflik, dan/atau mendapatkan penugasan
khusus dari negara.
5. Mahasiswa Mengundurkan Diri
Mahasiswa dengan alasan tertentu mengundurkan diri sebelum masa
studinya habis, berhak memperoleh surat keterangan pernah kuliah
dengan prosedur sebagai berikut.
1) 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.
2) Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi meneruskan permohonan
pengunduran diri mahasiswa kepada Dekan/Direktur Program
Pascasarjana.
3) Dekan/Direktur Program Pascasarjana meneruskan permohonan
pengunduran diri mahasiswa tersebut kepada Rektor.
4) Rektor menyetujui permohonan pengunduran diri tersebut dan
menerbitkan surat keterangan pernah kuliah yang dilampiri
dengan transkrip nilai yang diperoleh mahasiswa.
5) Mahasiswa yang telah memperoleh surat keterangan pernah
kuliah tidak dapat diterima kembali menjadi mahasiswa Unnes.
6) Surat keterangan pernah kuliah yang dilampiri dengan transkrip
nilai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan nomor (4) dapat
diberikan bagi mahasiswa yang telah menempuh studi sekurangkurangnya satu (1) semester.
E. Mahasiswa Status Ganda
Mahasiswa Unnes 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 Unnes. Jika hal ini tidak dilaksanakan,
maka mahasiswa akan dibatalkan status kemahasiswaannya di Unnes oleh
Rektor
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BAB IV
KURIKULUM
Proses pembelajaran di Unnes didasarkan pada kurikulum yang disusun
dan dikembangkan oleh program studi. Guna menjaga relevansinya, kurikulum
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat.
A. Struktur Kurikulum
Kurikulum Unnes tersusun atas Kurikulum Inti dan Kurikulum
Institusional. Kurikulum Inti adalah bagian dari kurikulum pendidikan
tinggi yang berlaku secara nasional untuk setiap program studi memuat:
tujuan pendidikan, isi pengetahuan, dan kemampuan minimal yang harus
dicapai oleh mahasiswa dalam menyelesaikan suatu program studi.
Kurikulum Institusional adalah sejumlah bahan kajian dan pelajaran dari
pendidikan tinggi yang disusun sebagai tambahan dari kelompok ilmu
dalam kurikulum inti disesuaikan dengan keadaan,perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan yang menjadi ciri khas
fakultas dan program studi di lingkungan Unnes.
B. Komponen Kurikulum
1. Komponen kurikulum Unnes tersusun atas kelompok Matakuliah
Pengembangan Kepribadian (MPK), Matakuliah Keilmuan dan
Keterampilan (MKK), Matakuliah Keahlian Berkarya
(MKB),
Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB), dan Matakuliah Berkehidupan
Bermasyarakat (MBB).
2. Kelompok (MPK) tersusun atas matakuliah yang relevan dengan tujuan
pengayaan wawasan, pendalaman intensitas pemahaman dan
penghayatan pengembangan kepribadian.
3. Kelompok MKK tersusun atas matakuliah yang relevan untuk
memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi
keilmuan atas dasar keunggulan kompetitif serta komparatif
penyelenggaraan program studi bersangkutan.
4. Kelompok MKB tersusun atas matakuliah yang relevan bertujuan
untuk memperkuat penguasaan dan memperluas kompetensi keahlian
dalam berkarya di masyarakat sesuai dengan keunggulan kompetitif
serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan.
5. Kelompok MPB tersusun atas matakuliah yang relevan bertujuan
untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan perilaku
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6.

berkarya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat untuk
setiap program studi.
Kelompok MBB tersusun atas matakuliah yang relevan dengan upaya
pemahaman serta penguasaan ketentuan yang berlaku dalam
berkehidupan di masyarakat, baik secara nasional maupun global, yang
membatasi tindak kekaryaan seseorang sesuai dengan kompetensi
keahliannya.

C. Status Mata Kuliah
Status mata kuliah dalam kurikulum terdiri atas
1. Mata kuliah wajib universitas
2. Mata kuliah wajib fakultas
3. Mata kuliah wajib program studi/bagian
4. Mata kuliah pilihan program studi/bagian
Mata kuliah wajib universitas untuk mahasiswa program studi jenjang
Diploma terdiri atas:
1. Pendidikan Agama
2. Pendidikan Pancasila
3. Pendidikan Kewarganegaraan
4. Pendidikan Lingkungan Hidup
5. Bahasa Indonesia
6. Bahasa Inggris
7. Teknologi Informasi dan Komunikasi, kecuali pada program studi
Statistik Terapan dan Komputasi serta program studi Teknik
Elektronika
8. Praktik Kerja Lapangan (PKL)
9. Tugas Akhir (TA)
Mata kuliah wajib universitas untuk mahasiswa program studi jenjang
Sarjana terdiri atas:
1. Pendidikan Agama
2. Pendidikan Pancasila
3. Pendidikan Kewarganegaraan
4. Bahasa Indonesia, kecuali pada program studi Pendidikan Bahasa dan
Sastra Indonesia serta program studi Sastra Indonesia
5. Bahasa Inggris, kecuali pada program studi Pendidikan Bahasa Inggris
dan program studi Sastra Inggris
6. Statistika
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7.

Teknologi Informasi dan Komunikasi, kecuali pada semua program
studi di FMIPA, program studi PTIK, program studi Pendidikan Teknik
Elektro, serta program studi Teknologi Pendidikan
8. Pendidikan Lingkungan Hidup
9. Kuliah Kerja Nyata
10. Skripsi
Mata kuliah wajib universitas untuk
kependidikan terdiri atas:
1. Pengantar Ilmu Pendidikan
2. Psikologi Pendidikan
3. Manajemen Sekolah
4. Bimbingan dan Konseling
5. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

mahasiswa

program

studi

Mata kuliah wajib universitas untuk mahasiswa program studi nonkependidikan jenjang Sarjana adalah Praktik Kerja Lapangan (PKL).
Mata kuliah wajib fakultas/program pascasarjana/program studi/bagian
diatur sendiri oleh tiap-tiap fakultas/program pascasarjana/program
stud/bagian.
D. Tahun Akademik dan Sistem Kredit Semester
Tahun Akademik dibagi menjadi dua semester, yaitu semester gasal dan
semester genap yang masing-masing terdiri atas 14-16 minggu. Di antara
semester genap dan semester gasal, dan sebaliknya dapat diselenggarakan
semester antara. Semester antara dilaksanakan sekurang-kurangnya 12
kali pertemuan.
Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem penyelenggaraan pendidikan
yang menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban
studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban
penyelenggaraan program.
Satuan kredit semester (sks) adalah takaran penghargaan terhadap
pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan
terjadwal perminggu melalui perkuliahan, praktikum, atau kegiatan
lapangan yang masing-masing diiringi oleh kegiatan terstruktur dan
kegiatan mandiri.
Semester adalah satuan waktu kegiatan yang tersusun atas 16 minggu
kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya termasuk dua minggu kegiatan
penilaian.
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1.

2.
3.

Untuk mata kuliah teori atau seminar, 1 sks terdiri atas 50 menit
kegiatan tatap muka, 60 menit kegiatan terstruktur, dan 60 menit
kegiatan mandiri.
Untuk mata kuliah praktik, 1 sks terdiri atas 2 sampai 4 X 50 menit
kegiatan tatap muka.
Untuk mata kuliah praktiklapangan, 1 sks terdiri atas kegiatan selama
4 X 60 menit sampai 8X 60 menit per minggu selama 1 semester. 1 sks
kerja lapangan membutuhkan waktu belajar di lapangan 1 x 16 x 240
menit atau 1 x 16 x 480 menit.

E. Beban dan Masa Studi
1. Beban studi pada jenjang Diploma III sekurang-kurangnya 110
(seratus sepuluh) sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks yang
dijadwalkan untuk 6 semester dan dapat ditempuh dalam waktu
sekurang-kurangnya 6 semester dan selama-lamanya10 semester.
2. Beban studi pada jenjang Sarjana sekurang-kurangnya 144 sks dan
sebanyak-banyaknya 160 sks yang dijadwalkan untuk 8 semester dan
dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 semester dan selamalamanya 14 semester.
3. Beban studi pada jenjang Magister sekurang-kurangnya 36 sks dan
sebanyak-banyaknya 50 sks yang dijadwalkan untuk 4 semester dan
dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 semester dan selamalamanya10 semester termasuk penyusunan tesis.
4. Beban studi pada jenjang Doktor bagi peserta yang berpendidikan
Sarjana (S1) sebidang sekurang-kurangnya 76 sks yang dijadwalkan
untuk sekurang-kurangnya 8 semester dengan lama studi selamalamanya 12 semester.
5. Beban studi pada jejang Doktor bagi peserta yang berpendidikan
Sarjana (S1) tidak sebidang sekurang-kurangnya 88 sks yang
dijadwalkan untuk 9 semester dan dapat ditempuh kurang dari 9
semester dengan lama studi selama-lamanya 13 semester.
6. Beban studi pada jenjang Doktor bagi peserta yang berpendidikan
magister (S2) sebidang sekurang-kurangnya 40 sks yang dijadwalkan
untuk 4 semester dengan lama studi selama-lamanya 10 semester.
7. Beban studi pada jenjang Doktor bagi peserta yang berpendidikan
magister (S2) tidak sebidang sekurang-kurangnya 52 sks yang
dijadwalkan untuk 5 semester dan dapat ditempuh kurang dari 5
(lima) semester dengan lama studi selama-lamanya 11 semester.
8. Mahasiswa prodi S3 dengan latarbelakang prodi S2 yang tidak
sebidang wajib menempuh matrikulasi yang ditentukan oleh Program
Pascasarjana.
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Beban dan masa studi jenjang Diploma III, Sarjana, Magister, dan Doktor
disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2
Beban dan masa studi program D-III, S-1, S-2, dan S-3.
Waktu Tempuh
Beban Studi
(semester)
Program
Minimal
Maksimal
Minimal
Maksimal
S-3
40
58
6
11
S-2
36
50
3
10
S-1
144
160
7
14
D-III
110
120
6
10
Beban studi mahasiswa untuk jenjang Sarjana dan Diploma III pada suatu
semester, sebanyak-banyaknya 24 sks. Penentuan jumlah beban studi
didasarkan pada Indeks Prestasi (IP) yang dicapai pada semester
sebelumnya.
Tabel 3
Indeks prestasi dan beban maksimum per semester
IP Semester sebelumnya
Beban Maksimum(sks)
3,51 – 4,00
24
2,51 – 3,50
22
2,00 – 2,50
20
1,50 – 1,99
16
< 1,50
12
Beban studi mahasiswa semester satu ditetapkan secara paket, maksimal
24 sks. Mahasiswa S1 semester 11 (sebelas) sampai dengan semester 14
(empat belas) dan mahasiswa D3 semester 7 (tujuh) sampai dengan
semester 10 (sepuluh) dapat mengambil beban studi hingga 24 sks.
Mahasiswa yang kembali aktif dari status cuti atau status tidak aktif dapat
menempuh mata kuliah yang jumlah sks-nya ditentukan berdasar IP
terakhir yang diperoleh.
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BAB V
PROSES PEMBELAJARAN
Pembelajaran baik pada jenjang Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di
Unnes mencakupi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
pembelajaran.
A. Perencanaan Pembelajaran
Perencanaan pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan dosen sebelum
proses pembelajaran berlangsung. Kegiatan perencanaan pembelajaran
meliputi penyusunan perangkat pembelajaran yang terdiri atas silabus,
satuan acara perkuliahan (SAP), kontrak perkuliahan, bahan ajar, media
pembelajaran, dan instrumen penilaian.
1. Silabus
Silabus 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.
Silabus merupakan penjabaran kompetensi ke dalam materi pokok
pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian
kompetensi untuk penilaian.Silabus berisi indentitas mata kuliah,
kompetensi, indikator pencapaian kompetensi, materi, kegiatan
perkuliahan, penilaian, alokasi waktu, dan sumber rujukan.
2. Satuan Acara Perkuliahan
Satuan Acara Perkuliahan dikomunikasikan oleh dosen pengampu
kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.
1) Satuan Acara Perkuliahan (SAP) menggambarkan prosedur dan
pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi
dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan
dalam silabus.
2) Satuan Acara Perkuliahan (SAP) berisi indentitas mata kuliah,
standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian
kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pokok, metode
pembelajaran, langkah-langkah kegiatan perkuliahan, alat dan
sumber belajar serta penilaian (meliputi kisi-kisi, instrumen, dan
kunci jawaban).
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3. 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 ini merupakan dokumen yang
disepakati antara dosen dan mahasiswa pada awal perkuliahan.
4. Bahan Ajar
Bahan ajar adalah materi perkuliahan yang disusun berdasarkan
rancangan yang terdapat pada silabus, dan merupakan uraian lebih
lanjut dari silabus tersebut yang berprinsip pada segi ilmiah, relevan,
sistematis, konsisten, memadai, aktual dan kontekstual, dan
menyeluruh.
5. Media Pembelajaran
Media pembelajaran adalah alat bantu pembelajaran yang terdiri atas
media realia, audio visual, grafis, internet, dan atau media lainnya.
6. Evaluasi
Evaluasi terdiri atas pengembangan kisi-kisi, penyusunan soal dan
kunci jawaban, serta rambu-rambu penskorannya.
B. Pelaksanaan Pembelajaran
Pelaksanaan pembelajaran dilakukan melalui ketentuan sebagai berikut:
1. Tatap muka dilakukan 16 x pertemuan, termasuk penilaian dalam satu
semester.
2. Pada pertemuan pertama perkuliahan harus disampaikan kontrak
perkuliahan.
3. Bahasa Pengantar:
1) bahasa pengantar dalam kegiatan proses belajar mengajar adalah
bahasa Indonesia baku yang baik dan benar;
2) pembelajaran pada program studi bahasa daerah, bahasa asing,
atau kelas khusus dapat menggunakan bahasa sesuai dengan
program studi yang bersangkutan.
4. 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 sesuai
MoU dan MoA yang telah ada.
C. Penilaian Pembelajaran
Penilaian adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen untuk menentukan
ketercapaian kompetensi pembelajaran dari mahasiswa.
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1. Penilaian pembelajaran berupa komponen penilaian hasil belajar
mahasiswa yang meliputi tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir
semester.
2. Penilaian
yang
berkaitan
dengan
PPL/PKL,
KKN
dan
Skripsi/Tesis/Disertasi diatur dalam ketentuan tersendiri
3. Ujian
akhir
semester
dilakukan
secara
terprogram
oleh
prodi/fakultas/universitas sesuai dengan kalender akademik pada tahun
berjalan
4. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembelajaran, dosen
berkewajiban mengentry nilai evaluasi pada Sikadu pada tenggang
waktu yang telah ditentukan dalam kalender akademik
D. Monitoring Pembelajaran
Monitoring pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan prodi/fakultas/
universitas untuk menjaga kualitas pelaksanaan pembelajaran.
1. 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.
2. Lembar jurnal perkuliahan tersebut wajib di-entry ke dalam Sikadu
selambat-lambatnya 1 minggu setelah proses pembelajaran berlangsung.
3. Universitas menyediakan angket (melalui Sikadu) untuk mengukur
kinerja dosen dalam pembelajaran dan kepuasan mahasiswa dalam
layanan akademik.
4. Hasil monitoring dianalisis dan dilaporkan oleh Badan Penjaminan Mutu
sebagai evaluasi akademik.
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BAB VI
KULIAH PRAKTIK LAPANGAN
Kuliah praktik lapangan yang diselenggarakan di Unnes terdiri atas
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), Praktik Kerja Lapangan (PKL), Kuliah
Kerja Nyata (KKN), dan Kuliah Kerja Lapangan (KKL). Penjelasan secara lebih
rinci adalah sebagai berikut.
A. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)
1. Pengertian
a. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah kegiatan kurikuler
yang dilakukan oleh mahasiswa praktikan di lapangan sebagai
latihan menerapkan teori yang diperoleh dalam semestersemester sebelumnya di kelas sesuai dengan persyaratan yang
telah ditetapkan agar mereka memperoleh pengalaman dan
keterampilan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran
di sekolah mitra atau tempat latihan lain.
b. PPL terdiri atas PPL reguler dan non reguler. PPL reguler adalah
PPL yang dilakukan oleh mahasiswa praktikan dari program studi
kependidikan akademik dan dilaksanakan di sekolah mitra atau
tempat latihan lain dalam negeri. PPL non reguler merupakan PPL
yang mempunyai karakteristik khusus seperti PPL Antarbangsa,
PPL mahasiswa praktikan dari program studi pendidikan profesi
kependidikan, dan lain-lain. PPL non reguler diatur dalam
ketentuan khusus.
c. Kegiatan PPL meliputi praktik mengajar, praktik administrasi,
praktik bimbingan dan konseling, dan kegiatan lain yang bersifat
kokurikuler dan ekstrakurikuler yang berlaku di sekolah
mitra/tempat latihan.
d. Kegiatan PPL terdiri atas PPL1 dan PPL2. PPL1 meliputi kegiatan
pembekalan microteaching, pembekalan kampus, serta observasi
dan orientasi sekolah mitra/tempat latihan. PPL 2 meliputi
kegiatan praktik mengajar terbimbing, praktik mengajar mandiri,
dan ujian praktik mengajar, serta kegiatan lainnya.
2. Tujuan
PPL bertujuan untuk membentuk mahasiswa praktikan menjadi calon
pendidik profesional, sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan yang
berdasarkan kompetensi, meliputi kompetensi profesional, pedagogik,
kepribadian, dan sosial.
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3. Status
Mata kuliah PPL merupakan bagian integral dari kurikulum pendidikan
tenaga kependidikan berdasarkan kompetensi yang termasuk di dalam
struktur program kurikulum Unnes. Oleh karena itu, PPL wajib
dilaksanakan oleh mahasiswa Program Kependidikan Unnes.
4. Peserta
Peserta PPL adalah mahasiswa program kependidikan jenjang Sarjana
dan program profesi kependidikan.
5. Lokasi
PPL dilaksanakan di sekolah mitra/tempat latihan, baik di dalam
negeri maupun di luar negeri. PPL di luar negeri (PPL Antar Bangsa)
diatur dengan ketentuan khusus.
6. Bobot Kredit dan Tahapan
a. Mata kuliah PPL 1 mempunyai bobot kredit 2 sks dan PPL 2
mempunyai bobot kredit 4 sks. Satu (1) sks untuk mata kuliah ini
dalam satuan semester memerlukan waktu pertemuan 4 x 1 jam
(60 menit) x 18 pertemuan, atau 72 jam pertemuan.
b. PPL untuk jenjang Sarjana dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu
tahapan pembekalan kampus, tahap observasi/ orientasi dan
tahap praktik mengajar.
7. Persyaratan Mengikuti PPL
Mahasiswa Program Kependidikan wajib mengikuti program PPL.
Mahasiswa dapat menempuh PPL apabila yang bersangkutan telah
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. menempuh perkuliahan minimal 110 sks dibuktikan dengan KHS
atau KRS semester 6;
b. mendaftarkan diri sebagai calon peserta PPL secara online melalui
SIM PPL di laman http://ppl.unnes.ac.id;
c. terdaftar sebagai peserta mata kuliah PPL yang dibuktikan dengan
KRS.
8. Penilaian PPL
Penilaian dan pelaporan PPL dikelola dalam SIM PPL.
a. Penilaian PPL1
1) Komponen dan bobot nilai PPL 1 adalah sebagai berikut;
a) nilai penguasaan materi pembekalan microteaching (N0)
berbobot 3 (tiga);
b) nilai penguasaan materi pembekalan di kampus (N 1)
berbobot 1 (satu);
c) nilai unjuk kerja observasi dan orientasi di sekolah latihan
(N2) berbobot 6 (enam).
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2) Nilai PPL1 ditentukan dengan formula sebagai berikut.
3 x N 0 + N1 + 6 x N 2
= ----------------------------10
3) Instrumen penilaian meliputi;
a) alat penilaian kemampuan mahasiswa untuk mengukur
kompetensi pembelajaran mikro;
b) tes untuk mengukur tingkat penguasaan materi
pembekalan PPL;
c) check list untuk mengukur unjuk kerja kegiatan observasi
dan orientasi di sekolah mitra/tempat latihan.
b. Penilaian PPL2
1) Komponen dan bobot nilai PPL 2 adalah:
a) Nilaikompetensi paedagogik (N3) berbobot 3 (tiga);
b) nilai kompetensi profesional (N4) berbobot 3 (tiga);
c) nilai kompetensi kepribadian (N5) berbobot 2 (dua);
d) nilai kompetensi sosial (N6) berbobot 2 (dua).
Na

2) Nilai PPL 2 ditentukan dengan formulasi sebagai berikut.
3 (N3 + N4) + 2 (N5 + N6)
Na = ----------------------------------10
3) Nilai Akhir PPL 2 adalah nilai rata-rata dari penilaian dosen
pembimbing dan guru pamong atau dengan formulasi sebagai
berikut.
Ndb + Ngm
NA = --------------2
NA = Nilai akhir PPL 2
Ndb = Nilai dosen pembimbing
Ngm = Nilai guru pamong
4) Instrumen penilaian
Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) digunakan untuk
mengukur kompetensi guru praktikan dalam pembelajaran
atau alat penilaian lain untuk mengukur kompetensi tenaga
kependidikan.
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9. Kelulusan PPL
Mahasiswa peserta PPLdinyatakan lulus apabila yang bersangkutan
sekurang-kurangnya mendapatkan nilai B.
B. Praktik Kerja Lapangan (PKL)
1. Pengertian
Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah kegiatan kurikuler yang
dilakukan oleh mahasiswa program studi nonkependidikan jenjang
Sarjana dan Diploma III serta mahasiswa program studi kependidikan
tertentu sesuai dengan tuntutan kurikulum sebagai penerapan teori
yang telah diperoleh agar yang bersangkutan memperoleh pengalaman
lapangan yang sesuai dengan bidangnya.
2. Tujuan dan Fungsi
a. PKL bertujuan agar mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja
yang relevan sehingga yang bersangkutan memiliki pengetahuan,
sikap, dan keterampilan yang memadai di bidangnya.
b. PKL berfungsi sebagai wahana pelatihan kerja bagi mahasiswa di
luar kampus di bidang masing-masing.
3. Status, Bobot Kredit, dan Pelaksanaan Kegiatan
a. PKL merupakan kegiatan kurikuler yang terdapat dalam struktur
kurikulum jenjang Sarjana dan Diploma III.
b. Bobot kredit PKL diatur oleh masing-masing Program Studi
dengan rentang bobot maksimal 4 sks baik untuk jenjang Sarjana
maupun untuk jenjang Diploma. Satu (1) sks terdiri atas kegiatan
selama 4 sampai 8 jam perminggu selama 1 semester, sehingga
pelaksanaan PKL mahasiswa jenjang Sarjana nonkependidikan/
kependidikan adalah dalam rentang waktu 32 s.d 92 hari kerja.
c. PKL dilaksanakan menurut sistem blok, atau sistem blok berlapis,
atau sistem lain yang telah disepakati dengan institusi mitra.
d. Masa berlaku matakuliah PKL adalah satu tahun terhitung mulai
semester pada waktu mahasiswa mengisikannya di KRS.
4. Tempat, Jenis, Kegiatan, dan Prosedur Pelaksanaan
a. Kegiatan PKL dilaksanakan di perusahaan, industri, bengkel,
laboratorium terbuka/tertutup, sanggar, atau institusi mitra lain
berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh Jurusan/Program Studi.
b. Kegiatan PKL meliputi:
1) Kegiatan di kampus yang berupa (1) pembekalan oleh
Fakultas/Jurusan/Program Studi, (2) pra-PKL (pengurusan
administrasi), (3) penyusunan laporan akhir dan ujian.
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2) Kegiatan di lapangan yang meliputi (1) observasi dan orientasi
di institusi mitra yang disetujui; (2) praktik dan pengumpulan
data di bidang yang relevan; (3) penyusunan laporan harian.
c.

Prosedur Pelaksanaan PKL dirancang agar pelaksanaannya dapat
berjalan sesuai dengan rencana dan dapat dilaksanakan
perorangan atau kelompok, yang meliputi: (1) pengurusan izin; (2)
pembekalan PKL; (3) pelaksanaan PKL; (4) penyusunan dan
pertanggungjawaban laporan akhir PKL.

5. Persyaratan dan Pendaftaran Mahasiswa PKL
a. Persyaratan mengikuti PKL adalah mahasiswa telah menempuh
kuliah sekurang-kurangnya 90 sks tanpa nilai E yang dibuktikan
dengan Kartu Hasil Studi (KHS).
b. Pendaftaran PKL dilakukan di Fakultas/Jurusan/Program Studi
dengan tata cara sebagai berikut; (1) mahasiswa melakukan
pendaftaran
di Fakultas/Jurusan/Program Studi dengan
melampirkan KHS, (2) mahasiswa mengajukan pemesanan mata
kuliah PKL secara online di menu Sikadu, (3) mahasiswa
melakukan pembayaran biaya PKL, dan (4) mengisi KRS di menu
Sikadu.
6. Persyaratan dan Tugas Pembimbing PKL
a. Dosen Pembimbing yang memenuhi syarat sebagai dosen
pembimbing PKL adalah dosen tetap pada bidang keahlian yang
relevan dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Asisten
Ahli. Dosen Pembimbing yang dimaksud mendapat surat tugas dari
Dekan.
b. Tugas Dosen Pembimbing adalah
1) melakukan penerjunan mahasiswa PKL ke institusi mitra;
2) melakukan monitoring dalam pelaksanaan PKL di institusi
mitra;
3) melakukan penarikan mahasiswa PKL di institusi mitra;
4) melakukan pembimbingan mahasiswa PKL dalam pelaksanaan
kegiatan dan penyusunan laporan;
5) melakukan evaluasi akhir dalam bentuk ujian;
6) memberikan penilaian bagi mahasiswa terbimbing sesuai
dengan format penilaian;
7) menyerahkan format nilai yang telah diisi kepada
Fakultas/Jurusan/Program Studi.
c. Persyaratan bagi tenaga Pembimbing Lapangan ditetapkan oleh
pimpinan institusi mitra yang bersangkutan.
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d.

Tugas Pembimbing Lapangan adalah
1) membimbing mahasiswa terbimbing dalam pelaksanaan
kegiatan PKL;
2) memberi penilaian mahasiswa terbimbing sesuai format
penilaian yang ditentukan fakultas;
3) menyerahkan nilai PKL mahasiswa terbimbing kepada dosen
pembimbing pada saat penarikan.

7. Penilaian dan Yudisium PKL
a. Komponen penilaian PKL adalah sebagai berikut:
1) komponen kemampuan mahasiswa yang meliputi aspek
personal, sosial, dan profesional;
2) laporan akhir yang meliputi konsistensi logis, tata tulis, dan
bahasa;
3) ujian laporan akhir yang meliputi kedalaman penguasaan
materi, aplikasi materi di lapangan, kelancaran menjawab,
ketepatan menjawab, dan sikap ilmiah;
4) partisipasi aktif mahasiswa di lapangan.
b.

Nilai PKL
Nilai kemampuan mahasiswa
PKL (N1)
dilakukan oleh
pembimbing lapangan dan nilai laporan dan ujian laporan PKL
(N2) dilakukan dosen pembimbing. Hasil penilaian akhir
diformulasikan sebagai berikut.
2 2

Keterangan:
NA = Nilai Akhir
N1 = Nilai Pembimbing Lapangan
N2 = Nilai ujian laporan akhir dengan Dosen Pembimbing.
c.
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Yudisium
(a) Mahasiswa peserta PKLdinyatakan lulus apabila yang
bersangkutan sekurang-kurangnya mendapatkan nilai B.
(b) Nilai akhir PKL di-entry oleh Gugus PKL Fakultas.
(c) Mata kuliah PKL yang belum lulus tidak menjadi unsur
pembagi dalam penghitungan Indeks Prestasi pada semester
yang bersangkutan.

C.

Kuliah Kerja Nyata (KKN)
1. Pengertian
Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan intrakurikuler yang
memadukan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dengan cara
memberikan kepada mahasiswa pengalaman belajar dan bekerja dalam
kegiatan pembangunan masyarakat sebagai wahana penerapan dan
pengembangan ilmu dan teknologi yang dilaksanakan di luar kampus
dalam waktu, mekanisme kerja, dan persyaratan tertentu.
2.

Tujuan
KKN Unnes bertujuan:
1) membentuk sarjana penerus pembangunan yang mampu
menghayati permasalahan kompleks yang dihadapi oleh
masyarakat dan belajar memecahkan permasalahan secara
pragmatis dan interdisipliner;
2) mendekatkan lembaga pendidikan tinggi pada masyarakat untuk
penyesuaian dengan tuntutan pemberdayaan, pembangunan, dan
kebutuhan masyarakat;
3) membantu pemerintah dalam mempercepat laju pembangunan
dan menyiapkan kader-kader pembangunan guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat;
4) mengembangkan kerjasama antar disiplin ilmu dan antarlembaga.

3.

Sasaran
KKN diarahkan kepada tiga sasaran, yaitu mahasiswa, masyarakat dan
pemerintah serta lembaga.
a. Bagi mahasiswa, KKN diarahkan untuk memperdalam pengertian
dan penghayatan tentang cara berpikir dan bekerja secara
interdipliner dan lintas sektoral dengan fokus:
1) pemanfaatan ilmu, teknologi, dan seni yang dipelajari
mahasiswa
bagi
pemberdayaan
dan
pembangunan
masyarakat;
2) pemahaman kesulitan dan berbagai masalah masyarakat
dalam pemberdayaan dan pembangunan yang dilakukan di
perkotaan, di pedesaan, dan dalam kelompok masyarakat
tertentu;
3) pendewasaan cara berpikir serta peningkatan daya penalaran
mahasiswa dalam menelaah, merumuskan, dan memecahkan
masalah secara pragmatis dan ilmiah;
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b.

c.

4) pemberian
keterampilan
kepada
mahasiswa
untuk
melaksanakan program pengembangan, pemberdayaan, dan
pembangunan masyarakat;
5) pelatihan bagi mahasiswa sebagai inovator, motivator,
dinamisator, dan problem solver;
6) pemberian keterampilan kepada mahasiswa sebagai kader
pembangunan dan demi terbentuknya sikap dan rasa cinta,
kepedulian sosial, dan tanggung jawab kepada kemajuan
masyarakat di berbagai bidang;
7) penumbuhan sifat profesional dan kepedulian sosial dalam diri
mahasiswa.
Bagi masyarakat dan pemerintah, KKN diarahkan agar:
1) masyarakat mengalami peningkatan kemampuan dan
ketrampilan;
2) pemerintah memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dalam
merencanakan dan melaksanakan pembangunan;
3) kelompok masyarakat dengan jalinan kerjasama dengan
perguruan tinggi, lembaga terkait, pengusaha, dan kelompok
atau perkumpulan lain dapat memberdayakan diri demi
kemaslahatan bersama.
Bagi Perguruan Tinggi, KKN diarahkan untuk:
1) memperoleh balikan dari hasil integrasi mahasiswa dengan
masyarakat dalam rangka menyesuaikan kurikulum perguruan
tinggi dengan tuntutan perkembangan pembangunan;
2) memperoleh berbagai pengalaman berharga yang dapat
digunakan contoh dalam proses pembelajaran;
3) mengembangkan ilmu dan ketrampilan dalm upaya
pemberdayaan masyarakat;
4) meningkatkan, memperluas, dan mempererat kerjasama
antara perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan IPTEKS
dengan lembaga lain dalam melaksanakn pembangunan.

4. Status KKN
KKN merupakan bagian integral dari kurikulum yang wajib
dilaksanakan oleh mahasiswa jenjang Sarjana.
5. Bobot Kredit KKN
Bobot kredit KKN adalah 4 sks.
a. Satu sks mata kuliah KKN memerlukan waktu 4 x 1 jam x 18 = 72
jam.
b. Tahapan KKN diatur dengan ketentuan sebagai berikut.
Pembekalan/pelatihan
: 1 minggu di kampus
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Pelaksanaan program
: 6 minggu di lokasi
Pelaporan/evaluasi : 1 minggu di kampus.
6. Peserta KKN
Peserta KKN adalah mahasiswa jenjang Sarjana yang memenuhi
persyaratan.
7. Persyaratan Peserta KKN
Mahasiswa program kependidikan dan non kependidikan yang sudah
memenuhi persyaratan wajib mengikuti program KKN. Persyaratan
yang dimaksud adalah:
a. mahasiswa telah menempuh 110 sks berdasarkan Kartu Rencana
Studi (KRS) terakhir atau Kartu Hasil Studi (KHS) sebelumnya
serta telah mengambil mata kuliah KKN di KRS.
b. mendaftarkan diri secara onlinedi laman http://kkn.unnes.ac.id.
c. persyaratan lain yang ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).
8. Penilaian KKN
a. Komponen penilaian KKN terdiri atas:
1) pembekalan diukur dengan penguasaan pengetahuan dan
ketrampilan yang dinyatakan secara tertulis, dengan bobot 1;
2) perencanan program berdasarkan orientasi lapangan, dengan
bobot 2;
3) pelaksanaan program diukur atas dasar keaktifan mahasiswa
sebagai pelaksana program dan persentase keberhasilan, baik
secara individu maupun kelompok dalam skala kuantitatif
maupun kualitatif, dengan bobot 4;
4) perilaku diukur atas dasar sikap dan disiplin sejak pembekalan
sampai dengan pelaksanaan program di lokasi KKN, dengan
bobot 2;
5) laporan KKN diukur berdasarkan sistematika dan kedalaman isi
laporan yang diuji secara lisan atau dalam bentuk seminar
mahasiswa yang dipandu dosen, dengan bobot 1.
b.

Nilai akhir KKN dihitung dengan rumus sebagai berikut.
NA =

(1xA)  (2 xB )  (4 xC )  (2 xD )  (1xE )
10

Keterangan:
NA
= Nilai Akhir
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c.
d.
e.
f.

A
= Nilai pembekalan
B
= Nilai perencanaan program
C
= Nilai pelaksanaan program
D
= Nilai perilaku
E
= Nilai laporan akhir KKN
Nilai Akhir dinyatakan dalam angka yang dikonversi ke huruf. Cara
konversi dapat dilihat pada pedoman akademik ini.
Entri nilai akhir KKN dilakukan oleh dosen pembimbing secara
online.
Mahasiswa peserta KKN dinyatakan lulus apabila yang
bersangkutan sekurang-kurangnya mendapat nilai C.
Mata kuliah KKN yang belum lulus tidak menjadi unsur pembagi
dalam penghitungan Indeks Prestasi pada semester yang
bersangkutan.

D. Kuliah Kerja Lapangan (KKL)
1. Pengertian
Kuliah Kerja Lapangan (KKL) adalah kegiatan ilmiah yang berupa
kajian materi perkuliahan dengan menggunakan pendekatan keilmuan
terhadap objek di luar kelas yang terkait dengan Jurusan dan Program
Studi tertentu. Kegiatan tersebut dilakukan oleh mahasiswa di bawah
bimbingan dosen pembimbing. KKL merupakan salah satu kegiatan
penunjang pengembangan materi kuliah. KKL dapat dilaksanakan
sebagai kegiatan kurikuler atau kokurikuler. KKL sebagai kegiatan
kurikuler diatur oleh program studi masing-masing sesuai dengan
kekhasan program studi.
2. Tujuan
KKL bertujuan agar mahasiswa memperoleh pengetahuan dan
keterampilan yang berkenaan dengan penerapan konsep, teori, dan
pengetahuan yang diperoleh di kelas. Melalui KKL mahasiswa
diharapkan tidak hanya menguasai pengetahuan secara teoritis saja
tetapi dapat pula mengenal dan mengidentifikasi praktik
penerapannya dalam bentuk aktivitas yang sesungguhnya.
3. Frekuensi dan Objek
KKL dilakukan sekurang-kurangnya sekali selama masa studi. Objek
dan topik KKL ditentukan oleh Fakultas/Jurusan/Program studi
bersama dosen pembimbing KKL dan mahasiswa. Objek dan topik
pelaksanaan KKL disesuaikan dengan kajian mata kuliah program
studi.
4. Bentuk Kegiatan
KKL dapat dibagi menjadi tiga tahap kegiatan, yaitu:
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1) Persiapan: Bentuk kegiatan pada tahap persiapan adalah
perencanaan kegiatan yang meliputi penyusunan kepanitiaan,
penentuan tujuan dan topik KKL, penentuan objek dan lokasi KKL,
penyusunan desain kegiatan dan pembiayaan serta pembekalan
oleh dosen pembimbing KKL.
2) Pelaksanaan: KKL dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan
desain kegiatan yang telah dirumuskan. Kegiatan yang dilakukan
selama pelaksanaan KKL berorientasi pada pencapaian tujuan
kegiatan. Selama pelaksanaan kegiatan mahasiswa dibimbing oleh
dosen dan pembimbing lapangan/pemandu.
3) Tindak lanjut: Pelaksanaan KKL ditindaklanjuti
dengan
penyusunan laporan kegiatan, evaluasi kegiatan, atau seminar
hasil KKL.
5. Peserta KKL
Peserta KKL adalah mahasiswa program kependidikan dan
nonkependidikan jenjang Sarjana dan Diploma III.
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BAB VII
PENILAIAN HASIL BELAJAR
Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan sebagai proses untuk
mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui
pengukuran hasil belajar mahasiswa baik tes maupun non tes.
A. Tujuan
Penilaian hasil belajar mahasiswa bertujuan mengukur pencapaian
kompetensi atas suatu mata kuliah setelah yang bersangkutan
mempelajarinya dengan berbagai cara dalam kurun waktu tertentu.
Pengukuran ini dilaksanakan untuk menentukan kelulusan mahasiswa
pada akhir masa perkuliahan.
B. Ketentuan Umum
1. Mahasiswa berkewajiban hadir untuk mengikuti kuliah dan/atau
praktik sekurang-kurangnya 75% dari seluruh tatap muka yang
terjadwal pada suatu semester.
2. Mahasiswa yang sekurang-kurangnya telah mengikuti 75% dari
seluruh tatap muka kuliah dan/atau praktik dalam suatu semester
berhak mengikuti ujian.
3. Mahasiswa yang telah melaksanakan seluruh tugas yang diberikan oleh
dosen, serta mengikuti ujian harian, tengah semester, dan akhir
semester berhak mendapatkan nilai dalam bentuk huruf dan bobotnya.
4. Mahasiswa yang telah mengikuti pembekalan, praktik dan/atau kerja
lapangan, serta ujian, berhak mendapatkan nilai PPL, PKL, dan/atau
KKN dalam bentuk huruf dan bobotnya.
5. Mahasiswa yang mendapatkan nilai K, selambat-lambatnya dalam
waktu satu bulan sejak tanggal pengumuman hasil studi berhak
mendapatkan nilai dari dosen setelah melengkapi seluruh persyaratan.
6. Mahasiswa dapat melakukan perbaikan nilai dengan mengulang mata
kuliah dengan ketentuan nilai tertinggi menjadi nilai akhir.
C. Sistem Penilaian
1. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan dengan menggunakan
Pedoman Acuan Patokan (PAP).
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2.

3.

4.

5.

6.

Komponen penilaian hasil belajar mahasiswa diperoleh dari
pengukuran hasil belajar yang meliputi tugas terstruktur, kuis, ujian
harian, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
Komponen penilaian hasil belajar mahasiswa terdiri atas Nilai Harian
(NH), yang dapat diperoleh dari hasil penilaian tugas terstruktur, kuis,
dan/atau ujian harian, Nilai Ujian Tengah Semester (NUTS), dan Nilai
Ujian Akhir Semester (NUAS).
Masing-masing komponen penilaian hasil belajar mahasiswa diberi
bobot a, b, dan c yang besarnya bergantung pada karakteristik setiap
mata kuliah di setiap program studi.
Besarnya bobot a,b, dan c setiap matakuliah tercantum dalam
dokumen kontrak perkuliahan yang disampaikan oleh dosen
pengampu matakuliah pada awal perkuliahan.
Nilai Akhir (NA) hasil belajar mahasiswa dihitung dengan rumus:
(NH x a) + (NUTS x b) + (NUAS x c)
NA =
a+b+c

7.

Nilai hasil belajar bagi mahasiswa yang telah memenuhi semua syarat
atau unsur penilaian dinyatakan dengan huruf A, AB, B, BC, C, CD, D,
atau E.
8. Nilai hasil belajar bagi mahasiswa yang belum memenuhi salah satu
syarat atau unsur penilaian dinyatakan dengan huruf K.
9. Masa berlaku nilai K adalah satu bulansejak tanggal pengumuman hasil
studi pada tiap semester. Jika sampai dengan tenggat waktu tersebut
tidak terjadi pengubahan nilai, maka nilai K tersebut akan secara
otomatis berubah menjadi E dengan nilai 0 (nol).
10. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian
akhir semester dinyatakan gagal dan kepadanya diberikan nilai 0 (nol).
11. Nilai angka yang dimaksud dalam penilaian adalah nilai bilangan bulat
dengan besaran 0 (nol) sampai dengan 100.
12. Rentang penilaian, bobot, dan predikat ditentukan sebagaimana yang
tersaji pada Tabel 4.
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Tabel 4
Konversi Nilai Angka ke Nilai Huruf
Nilai Angka
Nilai
Bobot
Predikat
Huruf
86 – 100
A
4,00
Baik sekali
81 – 85
AB
3,50
Lebih dari baik
71 – 80
B
3,00
Baik
66 – 70
BC
2,50
Lebih dari cukup
61 – 65
C
2,00
Cukup
56 – 60
CD
1,50
Kurang dari cukup
51 – 55
D
1,00
Kurang
< 50
E
0,00
Gagal (tidak lulus)
D. Indeks Prestasi
1. Keberhasilan mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).
2. Pencapaian hasil belajar mahasiswa pada suatu akhir semester
dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester.
3. Pencapaian hasil belajar mahasiswa sejak semester pertama sampai
dengan semester terakhir atau semester tertentu dinyatakan dengan
Indeks Prestasi Kumulatif.
4. IP Semester dan IP Kumulatif dihitung dengan formula:
Jumlah bobot nilai x sks mata kuliah
IP =
Jumlah total sks
E. Evaluasi Perkembangan Akademik Mahasiswa
1. Mahasiswa yang pada suatu semester mencapai Indeks Prestasi (IP)
semester kurang dari 2,00 diberi peringatan tertulis oleh Ketua
Jurusan/Kaprodi.
2. Mahasiswa yang pada semester sebelumnya telah mendapat
peringatan dan pada semester berikutnya secara berturut-turut
mencapai IP kurang dari 2,00 diberi peringatan keras tertulis oleh
Dekan.
3. Mahasiswa yang pada dua semester sebelumnya telah mendapat
peringatan dan peringatan keras, dan pada semester berikutnya secara
berturut-turut mencapai IP kurang dari 2,00 dinyatakan tidak mampu
dan dibatalkan status kemahasiswaannya oleh Rektor.
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BAB VIII
PROJEK AKHIR
Projek akhir adalah projek yang harus dikerjakan oleh mahasiswa pada
jenjang tertentu sebagai syarat kelulusan dan pemerolehan gelar tertentu.
Untuk mengerjakan projek akhir, mahasiswa antara lain harus mengikuti
ketentuan akademik dan administratif sebagai berikut.
A. Bobot
1. Disertasi yang disusun atas dasar kajian kepustakaan penelitian
lapangan, dan/atau uji laboratorium sebagai unjuk kemampuan
merumuskan konsep atau teori pada program studi jenjang Doktor
berbobot sekurang-kurangnya 12 sks.
2. 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.
3. Skripsi yang disusun atas dasar kajian kepustakaan, penelitian
lapangan, dan/atau uji laboratorium sebagai pelatihan penulisan
ilmiah pada program studi jenjang Sarjana berbobot sekurangkurangnya 6 sks.
4. Tugas Akhir yang disusun atas dasar penerapan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan/atau seni pada program studi dan jenjang tertentu
berbobot sekurang-kurangnya4 sks.
B. Status
1. Disertasi, tesis, skripsi, atau tugas akhir adalah mata kuliah yang wajib
ditempuh oleh mahasiswa.
2. Masa berlaku matakuliah disertasi, tesis, skripsi, dan tugas akhir
adalah satu tahun terhitung mulai semester pada waktu mahasiswa
mengisikannya dalam KRS.
3. Apabila belum lulus, mahasiswa wajib memprogramnya lagi dalam
KRS.
C. Syarat Penulisan
1. Skripsi mulai ditulis oleh mahasiswa jenjang Sarjana setelah yang
bersangkutan menyelesaikan 90 sks.
2. Tugas Akhir mulai ditulis oleh mahasiswa jenjang Diploma III setelah
yang bersangkutan menyelesaikan sekurang-kurangnya 70 sks mata
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3.

kuliah atau mahasiswa jenjang Sarjana setelah yang bersangkutan
menyelesaikan 90 sks.
Sebagian referensi yang digunakan dalam penulisan Skripsi atau Tugas
Akhir adalah jurnal ilmiah.

D. Substansi dan Metodologi
PenulisanSkripsi dan Tugas Akhir dapat didasarkan pada hasil penelitian
dasar, penelitian pendidikan, perencanaan/desain, rekayasa, penelitian
tindakan, atau jenis penelitian lain yang sesuai dengan bidang studi.
Substansi dan metodologi penulisan skripsi dan tugas akhir disesuaikan
dengan kaidah-kaidah akademik yang berlaku dalam bidang studi yang
dipelajari.
E. Topik
1. Topik merupakan kajian aktual dan bersumber pada permasalahan
yang relevan dengan program studi.
2. Topik yang dipilih mahasiswa pada jenjang Sarjana wajib melalui
verifikasi oleh tim verifikator Jurusan/Bagian/Program studi,
kemudian disahkan oleh Ketua Jurusan/Ketua Bagian/Ketua Program
Studi, dan selanjutnya dikembangkan bersama dosen pembimbing.
3. Topik yang dipilih mahasiswa pada jenjang Diploma, Magister, dan
Doktor dapat diverifikasi oleh tim verifikator Jurusan/Bagian/Program
studi sebelum disahkan oleh Ketua Jurusan/Ketua Bagian/Ketua
Program Studi.
F.

Mekanisme Pengajuan Topik
1. Mahasiswa mengajukan topik penelitian untuk Skripsi, atau Tugas
Akhir kepada Ketua Jurusan/Ketua Bagian/KetuaProgram Studi.
2. Ketua Jurusan/Ketua Bagian/Ketua Program Studi mengusulkan
Pembimbing kepada Dekan setelah mempertimbangkan topik
penelitian yang diajukan mahasiswa.
3. Topik penelitian dikembangkan menjadi usulan Skripsi atau Tugas
Akhir dibawah pembimbingan Pembimbing.
4. Usulan Skripsi danTugas Akhir dapat diseminarkan.
5. Mekanisme
pengajuan
topik,
pembimbingan,
dan
ujian
skripsidilakukan melalui Sistem Informasi Skripsi (Siskripsi) pada
situs http://skripsi.unnes.ac.id.

G. Prosedur Pembimbingan
1. Mahasiswa wajib menjalani pembimbingan untuk penyelesaianusulan
Skripsi atau Tugas Akhir menjadi Skripsiatau Tugas Akhir.
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1. Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir dibimbing oleh satu orang
pembimbing.
2. Skripsi dan tugas akhir pada program studi tertentu dapat dibimbing
oleh dua orang pembimbing.
3. Kegiatan bimbingan setara dengan beban sks Skripsi atau Tugas Akhir
dan
mahasiswa wajib melaporkan kehadiran dan kegiatan
pembimbingan kepada Ketua Jurusan/Ketua Bagian/Ketua Program
Studi pada saat pembimbingan telah dinyatakan selesai.
4. Pembimbingan dinyatakan selesai setelah mendapatkan persetujuan
dan pengesahan para pembimbing yang disertakan pada naskah.
5. Skripsi atau Tugas Akhir diujikan/dipamerkan sesuai dengan program
studinya.
H. Bahasa dan Tata Tulis
Skripsi atau Tugas Akhir ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia
yang baik dan benar.
1. Mahasiswa program bahasa daerah atau bahasa asing dapat
menggunakan bahasa sesuai dengan program studi yang dipilihnya.
2. Naskah Skripsi atau Tugas Akhir diketik pada program pengolah kata
menggunakan huruf tegak yang berjenis Times New Roman (ukuran
12) dan jarak antarbaris 2 spasi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai bahasa dan tatatulis diatur dalam
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Unnes.
4. Sesuai bidang keilmuan masing-masing, setiap fakultas dapat
menetapkan pedoman penulisan karya ilmiah sepanjang isinya tidak
bertentangan dengan isi Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Unnes.
I.

Bentuk Fisik
1. Skripsi atau Tugas Akhir ditulis pada kertas HVS 80 gram berukuran
A4.
2. Sampul Skripsi atau Tugas Akhir menggunakan hard coverdengan
warna dasar bendera fakultas.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk fisik Skripsi atau Tugas Akhir
diatur dalam Pedoman Penulisan Karya IlmiahUnnes.

J.

Sistematika
1. Skripsi atau Tugas Akhir terdiri atas bagian awal (prawacana), bagian
pokok (nas), dan bagian akhir (koda).
2. Bagian awal Skripsi atau Tugas Akhir terdiri atas:
a. sampul berjudul;
b. lembar berlogo;

51

3.

4.

5.

6.

c. judul dalam;
d. persetujuan pembimbing;
e. pengesahan kelulusan;
f. pernyataan (keaslian karya ilmiah);
g. motto dan persembahan (apabila ada);
h. sari penelitian;
i. kata pengantar;
j. daftar isi;
k. daftar singkatan teknis dan tanda (apabila ada);
l. daftar tabel (apabila ada);
m. daftar gambar (apabila ada);
n. daftar lampiran (apabila ada).
Bagian pokok Skripsi terdiri atas:
a. pendahuluan, yang berisi: (1) latar belakang, (2) permasalahan;
(3) tujuan, (4) manfaat hasil penelitian;
b. kajian pustaka/penelitian terdahulu;
c. kerangka teoretis;
d. metode penelitian;
e. hasil penelitian dan pembahasan;
f. simpulan dan saran.
Bagian pokok Tugas Akhir terdiri atas
a. pendahuluan;
b. kajian pustaka;
c. metode penulisan;
d. hasil dan pembahasan;
e. penutup, yang berisi simpulan dan saran.
Bagian akhir Skripsi atau Tugas Akhir, terdiri atas
a. daftar pustaka;
b. lampiran;
c. indeks (tidak wajib);
d. glosarium (tidak wajib);
e. biografi penulis (tidak wajib).
Organisasi substansi bagian pokok Skripsi atau Tugas Akhir
bergantung pada kekhususan yang ada pada program studi, jenis
penelitian, dan cakupan hasil penelitian.

K. Persyaratan dan Prosedur Ujian
1. Persyaratan umum meliputi:
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.
2. Persyaratan Khusus
Skripsi (S1) / Tugas Akhir (S1):
Lulus semua mata kuliah dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00 dan
memenuhi syarat akademik dan administratif yang ditetapkan.
Tugas Akhir (D3):
Lulus semua mata kuliah dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00 dan
memenuhi syarat akademik dan administratif yang ditetapkan.
3. Prosedur Ujian
a. Mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian Skripsi atau
Tugas Akhir kepada Ketua Jurusan/Ketua Bagian/Ketua Program
Studi dengan menyerahkan persyaratan akademik dan
administratif.
b. Ketua Jurusan/Ketua Bagian/Ketua Program Studi mengusulkan
dosen penguji dan jadwal ujian kepada Dekan.
c. Dekan menetapkan panitia ujian.
d. Panitia
ujian
terdiri
atas
sekurang-kurangnya
Ketua
(Dekan/Pembantu Dekan), Sekretaris (Ketua/Sekretaris/Kepala
Laboratorium Jurusan/ Ketua Bagian/Ketua Program Studi/Ketua
UPP), dua orang penguji (Ketua Penguji yaitu penguji yang bukan
unsur pembimbing, Anggota Penguji yaitu Pembimbing)
e. Pada ujian Skripsi dan Tugas Akhir Ketua dan Sekretaris Panitia
Ujian tidak memberikan nilai.
f. Ujian Skripsi atau Tugas Akhir dapat diselenggarakan secara
terbuka dan dapat dihadiri oleh mahasiswa lain.
g. Waktu ujian paling lama 120 menit.
h. Mahasiswa dinyatakan lulus Ujian tugas akhir atau skripsi jika nilai
reratanya sekurang-kurangnya C.
i. Hasil ujian diumumkan segera setelah ditetapkan oleh panitia
ujian.
j. Prosedur ini berlaku pula untuk ujian ulangan.
L.

Penilaian
1. Komponen Skripsi/Tugas Akhir yang dinilai (A), meliputi:
a. konsistensi logis isi karya ilmiah (X1)
b. kadar keaslian (X2)
c. mutu ilmiah (X3)
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2.

d. bahasa( X4)
e. tata tulis (X5).
Aspek-aspek yang dinilai dari jawaban dalam ujian (B), meliputi:
a. kedalaman (Y1)
b. keluasan bahan (Y2)
c. ketepatan jawaban (Y3)
d. kelancaran jawaban (Y4)
e. sikap ilmiah (Y5).
Penilaian menggunakan rumus sebagai berikut:

C

A  2B
 ..........
3

Dengan ketentuan:
A

X1  X 2  X 3  X 4  X 5
 ..........
5

B

Y1  Y 2  Y 3  Y 4  Y 5
 ...........
5

Nilai akhir:
 Jika skripsi diuji oleh dua orang penguji

NA 

C1  C 2
 ..........(ditransfer ke kode huruf)
2

Keterangan:
C 1 = Angka yang diperoleh dari Ketua Penguji.
C 2 = Angka yang diperoleh dari Anggota Penguji.


Jika skripsi diuji oleh tiga orang penguji

NA 

C1  C 2  C 3
 .......... (ditransfer ke kode huruf)
3

Keterangan :
C 1 = Angka yang diperoleh dari Ketua Penguji.

54

C 2 = Angka yang diperoleh dari Anggota Penguji 1.
C 2 = Angka yang diperoleh dari Anggota Penguji 2.
M. 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 sekurangkurangnya 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.
N. Pengesahan
Skripsi dan Tugas Akhir yang sudah dipertahankan di hadapan sidang ujian
harus disahkan oleh Penguji dan Pejabat yang berwenang (Dekan)dengan
membubuhkan tanda tangan disertai nama dan Nomor Induk Pegawai
(NIP) pada Halaman Pengesahan. Pada halaman ini dicantumkan juga
nama dan Nomor Induk Mahasiswa serta judul Skripsi dan Tugas Akhir.
O. Tesis dan Disertasi
Ketentuan tentang Tesis dan Disertasi diatur secara khusus oleh Program
Pascasarjana.
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BAB IX
KELULUSAN DAN WISUDA
Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan akademik
yang ditetapkan oleh suatu program studi dapat diumumkan hasil belajarnya
berdasarkan penilaian akhir dari seluruh mata kuliah yang telah ditempuh
mahasiswa dan penetapan nilai dalam transkrip akademik serta lulus atau
tidaknya mahasiswa dalam menempuh studi selama jangka waktu tertentu.
Bagi mahasiswa yang telah ditetapkan kelulusannya akan dilepas oleh
universitas melalui Upacara Wisuda.
A. Syarat dan Ketentuan Kelulusan
Agar dapat dinyatakan lulus, mahasiswa harus memenuhi syarat dan
ketentuan sebagai berikut.
1. Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dan program akademik yang
dipersyaratkan oleh setiap program studi.
2. Bagi mahasiswa jenjang Sarjana harus menghasilkan makalah yang
terbit pada jurnal ilmiah, bagi mahasiswa jenjang Magister harus telah
menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah nasional
diutamakan yang terakreditasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
dan untuk mahasiswa jenjang Doktor harus telah menghasilkan
makalah yang diterima untuk terbit pada jurnal internasional.
3. Mahasiswa jenjang Sarjana dan Diploma dinyatakan lulus apabila yang
bersangkutan sekurang-kurangnya mencapai IP Kumulatif 2,00.
4. Mahasiswa jenjang Magister dinyatakan lulus apabila mencapai
sekurang-kurangnya IP Kumulatif 3,00 tanpa nilai D atau dibawahnya.
5. Mahasiswa jenjang Doktor dinyatakan lulus apabila mencapai
sekurang-kurangnya IP Kumulatif 3,25 tanpa nilai C atau dibawahnya.
6. Tanggal yudisium mahasiswa jenjangSarjana diatur sebagai berikut:
a. bagi mahasiswa yang dinyatakan diterima/lulus tanpa revisi,
tanggal yudisium adalah tanggal pada waktu mahasiswa
dinyatakan lulus oleh pembimbing utama;
b. bagi mahasiswa yang dinyatakan diterima/lulus dengan revisi,
tanggal yudisium adalah tanggal diterimanya hasil revisi oleh
Ketua Penguji.
7. Tanggal yudisium mahasiswa jenjangMagister dan Doktor adalah
tanggal pada waktu mahasiswa dinyatakan lulus dalam sidang ujian
Tesis atau Disertasi.
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8.

Mahasiswa yang sampai dengan batas masa studi tidak berhasil
menyelesaikan studinya berhak memperoleh surat keterangan pernah
kuliah.

B. Predikat Kelulusan
1. Predikat kelulusan bagi mahasiswa jenjang Sarjana dan Diploma
adalah:
a. Dengan Pujian, apabila mahasiswa mencapai IP Kumulatif lebih
besar dari 3,50 sampai dengan 4,00.
b. Sangat Memuaskan, apabila mahasiswa mencapai IP Kumulatif
lebih besar dari 2,75 sampai dengan 3,50.
c. Memuaskan, apabila mahasiswa mencapai IP Kumulatif sama atau
lebih besar dari 2,00 sampai dengan 2,75.
2. Predikat kelulusan bagi mahasiswa jenjang Magister adalah:
a. Dengan Pujian, apabila mahasiswa mencapai IP Kumulatif lebih
besar dari 3,60 sampai dengan 4,00.
b. Sangat Memuaskan, apabila mahasiswa mencapai IP Kumulatif
lebih besar dari 3,30 sampai dengan 3,60.
c. Memuaskan, apabila mahasiswa mencapai IP Kumulatif sama atau
lebih besar dari 3,00 sampai dengan 3,30.
3. Predikat kelulusan bagi mahasiswa jenjang Doktor adalah:
a. Dengan Pujian, apabila mahasiswa mencapai IP Kumulatif lebih
besar dari 3,70 sampai dengan 4,00.
b. Sangat Memuaskan, apabila mahasiswa mencapai IP Kumulatif
lebih besar dari 3,50 sampai dengan 3,70.
c. Memuaskan, apabila mahasiswa mencapai IP Kumulatif sama atau
lebih besar dari 3,25 sampai dengan 3,50.
4. Predikat kelulusan Dengan Pujian diberikan kepada lulusan yang
menyelesaikan studi untuk:
a. jenjangDiploma III selama-lamanya 7 semester;
b. jenjangSarjana selama-lamanya 9 semester;
c. jenjangMagister selama-lamanya 5 semester;
d. jenjangDoktor selama-lamanya 7 semester.
5. Lulusan yang seharusnyamemperoleh predikat Dengan Pujian
(berdasarkan IP Kumulatif), tetapi tidak memenuhi persyaratan pada
butir 4, mendapat predikat kelulusan Sangat Memuaskan.
C. 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.
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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.
D. Wisuda
Wisuda dilaksanakan dalam suatu upacara resmi yang disebut Upacara
Wisuda. Upacara wisuda adalah upacara akademik yang diselenggarakan
oleh universitas dalam rangka melantik lulusan program studi di Unnes.
Upacara wisuda diselenggarakan dua periode setiap tahun dan dapat
diselenggarakan lebih dari dua kali sesuai dengan kebutuhan. Satu periode
wisuda dapat diselenggarakan lebih dari satu kali upacara wisuda.
Dalam pelaksanaan wisuda, upacara wisuda dilakukan oleh Biro
Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama (BAAKK) yang
dibantu oleh Panitia Wisuda. Peserta upacara wisuda adalah Senat
Universitas, lulusan yang telah mendaftarkan diri, pejabat akademik dan
struktural di lingkungan universitas, dan undangan lain.
E. Persyaratan Pendaftaran Wisuda
Untuk dapat mengikuti upacara wisuda, mahasiswa harus memenuhi syarat
sebagai berikut:
1. Me n gis i f o rm ul i r p e n da f ta ra n w isu da s eca ra onl i n e d i
http://akademik.unnes.ac.id
menu
Pendaftaran
Wisuda
dan
menyerahkan hasil cetakannya ke Universitas;
2. menyerahkan Surat Bukti Validasi Transkrip (SBVT);
3. menyerahkan fotokopi ijazah jenjang pendidikan sebelumnya;
4. menyerahkan pasfoto berwarna doft, ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 4
lembar;
5. menyerahkan bukti tidak mempunyai pinjaman bahan pustaka dan atau
peralatan lain dari fakultas atau universitas;
6. menyerahkan bukti setor uang pendaftaran wisuda;
7. melakukan validasi pendaftaran wisuda di universitas.
F. Perayaan kelulusan
Perayaan kelulusan dapat dilaksanakan oleh fakultas setelah pelaksanaan
Upacara Wisuda. Teknis pelaksanaan perayaan kelulusan diatur oleh
Fakultas/Pragram Pascasarjana.
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BAB X
GELAR
Mahasiswa jenjang Doktor, Magister, dan Sarjana yang telah
menyelesaikan pendidikan akademik berhak memperoleh dan menggunakan
gelar akademik. Mahasiswa jenjang Diploma yang telah menyelesaikan
pendidikan vokasi berhak memperoleh dan menggunakan gelarvokasi.
Mahasiswa Program Pendidikan Profesi yang telah menyelesaikan pendidikan
profesi berhak memperoleh dan menggunakan gelar profesi.
Jenis gelar terdiri atas gelar akademik, gelar ahli dan gelar profesi. Gelar
akademik terdiri atas Doktor, Magister, dan Sarjana. Gelar Doktor (disingkat
Dr) ditempatkan di depan nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan.
Gelar Sarjana dan Magister ditempatkan di belakang nama yang berhak atas
gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf S untuk Sarjana, dan
huruf M untuk Magister, di belakangnya disertai nama kelompok bidang
keahlian.
Gelar vokasi ditulis dalam bentuk singkatan ditempatkan di belakang
nama yang berhak atas sebutan yang bersangkutan. Gelar ahli lulusanjenjang
Diploma terdiri atas (1) Diploma I, Ahli Pratama, disingkat A.P, (2) Diploma II,
Ahli Muda, disingkat A.Ma. dan (3) Diploma III, Ahli Madya, disingkat A.Md.
masing-masing dapat disertai dengan kependekan nama bidang keahliannya.
Tabel 5.
Contoh Gelar
Gelar
Doktor
Magister Pendidikan
Sarjana Pendidikan
Sarjana Hukum
Sarjana Ekonomi
Sarjana Sastra
Sarjana Sains
Sarjana Sosial
Sarjana Psikologi
Sarjana Kesehatan Masyarakat
Sarjana Teknik
Sarjana Ilmu Politik
Ahli Madya
Ahli Madya Sain Terapan

Singkatan
Dr.
M.Pd.
S.Pd.
S.H.
S.E.
S.S.
S.Si.
S.Sos.
S.Psi.
S.K.M.
S.T.
S.IP.
A.Md.
A.Md.ST.
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