PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS WIDYA MATARAM

TAHUN 2019

UNIVERSITAS WIDYA MATARAM
VISI
Menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan
teknologi berbasis budaya pada tahun 2024.

MISI
1) Mengelola lembaga secara profesional, transparan dan akuntanbel
melalui peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya yang
bermoral, bermartabat, dan beretika
2) Melaksanakan pendidikan untuk menumbuhkan kompetensi ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya dalam bermasyarakat,
berorganisasi dan berprestasi di dunia akademik/ pendidikan serta
memiliki moral, dedikasi dan loyalitas yang tinggi
3) Melaksanakan penelitian yang kreatif, inovatif dan bernilai luhur dalam
mengembangkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan dan
teknologi
4) Melaksanakan pengabdian untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan
dan teknologi kepada masyarakat yang berorientasi kewirausahaan
5) Menjalin kemitraan dalam kesetaraan untuk memperkuat dan
mentransformasikan nilai-nilai luhur untuk kepentingan pendidikan,
ekonomi, sosial, teknologi dan lingkungan

1)
2)
3)

4)

TUJUAN
Menghasilkan insan akademik profesional, kreatif, inovatif dan
produktif yang berbudaya
Menghasilkan lulusan yang profesional, kreatif, inovatif dan mampu
mentransformasikan nilai-nilai budaya
Menghasilkan karya-karya ilmiah yang bermutu dan bermanfaat untuk
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Menghasilkan karya-karya inovatif yang berkontribusi untuk
menunjang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor.
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PERATURAN UNIVERSITAS
NOMOR: 01/Senat-UWM/VII/2019
TENTANG
PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS WIDYA MATARAM
SENAT UNIVERSITAS WIDYA MATARAM
Menimbang:
1. bahwa Peraturan Akademik Universitas Widya Mataram
tahun 2016 berdasarkan SK Rektor Nomor:74/RTUWM/III/2019 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
dan dinamika kelembagaan baik yang bersifat internal
maupun eksternal,
2. bahwa untuk mendukung proses akademik pada program
studi tingkat sarjana, Peraturan Akademik yang ada perlu
disesuaikan, dikembangkan dan disempurnakan,
3. bahwa untuk merealisasikan butir 1 dan butir 2 di atas
dipandang
perlu
untuk
melakukan
penyesuaian,
pengembangan, dan penyempurnaan Peraturan Akademik
dalam suatu Peraturan Universitas.
Mengingat:
1. Keputusan Direktur Jenderal DIKTI Nomor 48/1983 tentang
Beban Tugas Mengajar pada Perguruan Tinggi,
2. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil
Belajar Mahasiswa,
3. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti
Pendidikan Tinggi,
4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional,
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5. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
8. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI),
9. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi,
10. Permendikbud Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan
Tinggi,
11. Peraturan Menpanrb Nomor 46 tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Menpanrb Nomor 17 tahun 2013
tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya,
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi,
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan,
14. Permenristekdikti Nomor 33 tahun 2018 tentang Penamaan
Prodi pada Perguruan Tinggi,
15. Permenristekdikti Nomor 59 tahun 2018 tentang Ijazah,
Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara
Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi,
16. Statuta Universitas Widya Mataram Tahun 2019.
Memperhatikan:
1. Hasil Rapat Kerja Universitas tanggal 12-14 April 2019 di
Kaliurang
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2. Hasil Rapat Senat Universitas 04 Agustus 2019, di Dalem
Mangkubumen.
MEMUTUSKAN
Menetapkan:
Peraturan Akademik Universitas Widya Mataram
BAB I
KETENTUAN UMUM

1)

2)

3)
4)

5)
6)

7)
8)

9)

Pasal 1
Pengertian Umum
Universitas Widya Mataram adalah lembaga yang
melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, disebut
dengan nama UWM,
Senat Akademik adalah badan normatif tertinggi dalam
pengambilan keputusan akademik di Universitas Widya
Mataram,
Rektor adalah pimpinan tertinggi di Universitas Widya
Mataram,
Wakil Rektor adalah unsur pimpinan universitas yang
bertugas/berwenang mewakili Rektor sesuai dengan
bidang/tanggung jawabnya masing-masing,
Dekan adalah pimpinan fakultas, unit pengelola program
studi di lingkungan Universitas Widya Mataram,
Ketua Program Studi adalah pimpinan yang bertanggung
jawab terhadap penyelenggaraan pada suatu program studi
di Universitas Widya Mataram,
Dosen adalah pendidik yang berkewajiban melaksanakan
Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Widya Mataram,
Calon Mahasiswa Baru adalah peserta seleksi penerimaan
mahasiswa yang telah dinyatakan diterima sesuai ketentuan
yang berlaku,
UPT adalah unit pelaksana teknis yang berada di UWM
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10)Mahasiswa UWM adalah peserta didik yang terdaftar dan
belajar di Universitas Widya Mataram,
11)Alumni adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan
pendidikan pada sebuah program studi atau jenjang
pendidikan tertentu di Universitas Widya Mataram,
12)Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri
dari dosen dan mahasiswa,
13)Tenaga
kependidikan
adalah
tenaga
pendukung
penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Widya
Mataram,
14)Tridharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan-kegiatan
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,
15)Pendidikan Tinggi adalah pendidikan akademik pada jenjang
yang lebih tinggi setelah pendidikan menengah
umum/kejuruan dan atau yang sederajad, terdiri dari
program diploma, program sarjana, program magister, dan
program doktor,
16)Program pendidikan akademik adalah program pendidikan
tinggi setingkat sarjana atau pascasarjana yang diarahkan
terutama pada penguasaan dan pengembangan cabang
pengetahuan dan teknologi,
17)Kurikulum adalah keseluruhan rencana dan pengaturan
mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian,
proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan program studi,
18)Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya
disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi
kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan
mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang
pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka
pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan
struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI merupakan
perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait
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dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang
dimiliki Indonesia,
19)Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan
pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode
pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik,
20)Beban Studi adalah jumlah kredit wajib diselesaikan oleh
mahasiswa selama masa studinya yang dinyatakan dalam
Satuan Kredit Semester (sks),
21)Semester adalah satuan waktu kegiatan yang menyatakan
lamanya suatu program studi dalam suatu jenjang
pendidikan,
22)Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah ukuran keberhasilan
kemajuan belajar dalam 1 (satu) semester
23)Masa Studi adalah rentang waktu penyelesaian beban studi
pada program studi,
24)Sanksi adalah hukuman yang dikenakan terhadap mahasiswa
yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan
kegiatan akademik berdasarkan Peraturan Akademik ini.
Pasal 2
Penyelenggaraan Pendidikan
UWM menyelenggarakan pendidikan tinggi program pendidikan
akademik jenjang Sarjana (S1).
BAB II
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 3
Sistem Perkuliahan
1) Satuan Kredit Semester (sks) adalah satuan kredit untuk
menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga
pengajar dan beban penyelenggaraan program lembaga
pendidikan,
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2) Satu tahun akademik terdiri dari dua semester, yaitu
Semester Gasal dan Semester Genap serta dapat ditambah
dengan Semester Pendek.
3) Satu semester merupakan waktu kegiatan pembelajaran
efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian
tengah semester dan ujian akhir semester,
4) Awal berlangsungnya masing-masing semester tersebut
dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Kalender Akademik,
yang disusun dan ditetapkan oleh Rektor untuk satu tahun
akademik,
5) Kegiatan akademik tiap semester terdiri atas :
a. Perkuliahan dan/atau praktikum sebanyak 14 kali
b. Ujian Tengah Semester pada minggu ke-8,
c. Ujian Akhir Semester pada minggu ke-16.
6) Perkuliahan dan/atau praktikum dapat dilakukan dengan
tatap muka di kelas, daring dan metode perkuliahan lainnya,
7) Tahun Akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi dimulai
selambat-lambatnya pada bulan September,
8) Satu sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan
tutorial mencakup:
a. Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit
per minggu per semester,
b. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam
puluh) menit per minggu per semester,
c. Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per
minggu per semester,
9) Satu sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk
pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
a. Kegiatan belajar dengan tatap muka 100 (seratus) menit
per minggu per semester,
b. Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per
minggu per semester,
10)Satu sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio,
praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian
6

Peraturan Akademik 2019
Universitas Widya Mataram

1)

2)

3)

4)

kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang
setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu
per semester,
Pasal 4
Beban Studi
Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per
hari atau 40 (empat puluh) jam per minggu setara dengan 18
(delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan)
jam per hari atau 45 (empat puluh lima) jam per minggu
setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester,
Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah
semester pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh
empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat)
sks per semester,
Untuk memenuhi capaian pembelajaran mahasiswa wajib
menempuh beban belajar sekurang-kurangnya 144 sks dan
sebanyak-banyaknya 160 sks
Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadwalkan 8 (delapan)
semester dan dapat ditempuh kurang dari 8 (delapan)
semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester.

Pasal 5
Sistem Kredit Semester
Sistem Kredit Semester (SKS) pada dasarnya memberikan
kebebasan kepada mahasiwa untuk memilih matakuliahmatakuliah yang akan diambil/ditempuh di antara matakuliahmatakuliah yang ditawarkan oleh Program Studi yang
bersangkutan pada tiap semester yang berjalan.
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BAB III
MAHASISWA BARU

1)

2)
3)
4)

Pasal 6
Penerimaan Mahasiswa Baru
Kebijakan universitas dalam penerimaan mahasiswa baru
dibedakan dalam 4 (empat) jalur, yaitu:
a. Jalur Seleksi,
b. Jalur Prestasi Akademik,
c. Jalur Prestasi Non-Akademik,
d. Jalur Mahasiswa Ekonomi Kurang Mampu,
Pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru dikelola oleh Tim
Penerimaan Mahasiswa Baru,
Ketentuan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru diatur
dalam pedoman tersendiri,
Nama-nama mahasiswa baru ditetapkan melalui Surat
Keputusan Rektor Universitas Widya Mataram.

Pasal 7
Orientasi Pendidikan
1) Orientasi pendidikan bagi mahasiswa dipandang perlu untuk
dilaksanakan bagi mahasiswa baru, guna memberikan
informasi yang lebih lengkap kepada mahasiswa baru,
2) Pelaksanaan Orientasi Pendidikan dilakukan sepenuhnya oleh
Universitas melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan,
3) Dalam pelaksanaan Orientasi Pendidikan dibentuk
kepanitiaan dengan Surat Keputusan Rektor.
Pasal 8
Mahasiswa Asing
1) UWM menerima mahasiswa asing melalui jalur seleksi umum,
2) Mahasiswa asing adalah mahasiswa dari luar negeri (Warga
Negara Asing) yang mengikuti program pendidikan secara
penuh di UWM.
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Pasal 9
Mahasiswa Pindahan
1) Mahasiswa pindahan ialah:
a. Mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang pindah ke
Universitas Widya Mataram,
b. Mahasiswa yang pindah program pada Fakultas lain dalam
lingkungan Universitas Widya Mataram,
c. Mahasiswa yang pindah program studi lain dalam
lingkungan Fakultasnya,
d. Mahasiswa UWM yang telah dinyatakan keluar dan ingin
aktif kembali.
2) Yang dimaksud Perguruan Tinggi lain pada ayat (1) ialah:
a. Perguruan Tinggi Negeri yaitu Universitas/Institut/Sekolah
Tinggi/Akademi Negeri.
b. Perguruan Tinggi Swasta yaitu Universitas/Institut/Sekolah
Tinggi/Akademi Swasta.
3) Syarat-syarat penerimaan mahasiswa pindahan ke Universitas
Widya Mataram diatur dengan Keputusan Rektor.
BAB IV
KURIKULUM
Pasal 10
Penyusunan Kurikulum
1) Kurikulum pendidikan akademik di UWM terdiri dari
kurikulum muatan lokal dan disesuaikan KKNI berdasarkan
pengelompokan kompetensi utama, penunjang dan
tambahan,
2) Kurikulum lokal adalah bagian dari kurikulum pendidikan
tinggi yang berkenaan dengan keadaan dan kebutuhan
lingkungan serta ciri khas UWM,
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3) Kurikulum Fakultas disusun oleh suatu panitia khusus
penyusun kurikulum yang dibentuk dan ditugaskan oleh
Dekan,
4) Kurikulum disusun berdasarkan disiplin yang berlaku umum
dalam dunia ilmu pengetahuan dan disesuaikan dengan
ketentuan yang berlaku,
5) Kurikulum yang telah disetujui oleh Senat Fakultas kemudian
diajukan kepada Rektor oleh Dekan untuk dibuatkan surat
keputusan,
6) Kurikulum yang disetujui oleh Senat Fakultas kemudian
ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor dan berlaku sejak
tanggal ditetapkan.

1)

2)

3)

4)

Pasal 11
Kompetensi Lulusan
Kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang
kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap,
pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam
rumusan capaian pembelajaran lulusan,
Kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian
pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi
pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar
penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga
kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran,
standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan
pembelajaran,
Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib:
a. Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan
sesuai dengan KKNI, dan
b. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
Rumusan capaian pembelajaran yang dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan oleh penyelenggara Program Studi.
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Pasal 12
Aspek Kurikulum
1) Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari
internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Kewidyamataraman dan
norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial
melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa,
penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang
terkait pembelajaran,
2) Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau
falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh
melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman
kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada
masyarakat yang terkait pembelajaran,
3) Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan
menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau
instrumen,
yang
diperoleh
melalui
pembelajaran,
pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau
pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran,
mencakup:
a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum
yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka
menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat
program dan jenis pendidikan tinggi, dan
b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus
yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan
bidang keilmuan program studi,
c. Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dan ayat (2) berupa pengalaman dalam
kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu,
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berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja
lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
Pasal 13
Rumusan Sikap
Rumusan sikap lulusan UWM adalah sebagai berikut:
1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
2) Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam menjalankan tugas
berdasarkan agama dan budaya (bermoral, beretika, dan
bermartabat),
3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan Pancasila,
4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah
air, cinta budaya bangsa, memiliki nasionalisme serta rasa
tanggungjawab pada negara dan bangsa,
5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama,
dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang
lain,
6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian
terhadap masyarakat dan lingkungan,
7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara,
8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik,
9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri,
10)Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan
kewirausahaan.
Pasal 14
Pedoman Kurikulum
1) Program pendidikan Jenjang Sarjana (S-1) bertujuan
menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat
yang menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan
12
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keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis pada
bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan
tersebut secara mendalam,
2) Rumusan keterampilan umum Program pendidikan Jenjang
Sarjana (S-1) sebagai berikut:
a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sismatis, dan
inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi
ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang
keahliannya,
b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan
terukur,
c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan teknologi sesuai dengan
keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah
dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain dan
menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut dalam
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,
d. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks
penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan
hasil analisis informasi dan data,
e. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja
dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam
maupun di luar lembaganya,
f. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja
kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap
penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja
yang berada di bawah tanggungjawabnya,
g. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap
kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya,
dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri,
h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin
kesahihan dan mencegah plagiasi,
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3) Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus untuk
Program Sarjana akan dirumuskan oleh masing-masing
Program Studi sesuai dengan kompetensi lulusan yang
diharapkan.
4) Kurikulum Program Studi harus dievaluasi minimal 4 (empat)
tahun sekali,
5) Penjelasan tentang Kurikulum Program Studi secara lebih rinci
dituangkan dalam dokumen Kurikulum Program Studi yang
mencakup Kompetensi, Matriks Kurikulum dan Bagan
Prasyarat mata kuliah Program Studi masing-masing.
Pasal 15
Kualifikasi Lulusan
Program pendidikan Jenjang Sarjana (S-1) diarahkan pada
lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
1) Mampu
mengaplikasikan
bidang
keahliannya
dan
memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni
pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu
beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi,
2) Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu
secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang
pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu
memformulasikan penyelesaian masalah prosedural,
3) Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan
analisis informasi dan data, dan mampu memberikan
petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara
mandiri dan kelompok,
4) Bertanggungjawab kepada diri sendiri dan dapat diberi
tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.
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BAB V
PERENCANAAN STUDI MAHASISWA
Pasal 16
Persyaratan Jumlah sks
Rencana beban studi mahasiswa pada suatu semester mulai
semester ke dua dan seterusnya menyesuaikan dengan indeks
prestasi mahasiswa pada semester sebelumnya (IPS) dengan
mengikuti aturan sebagai berikut:
IPS
IPS ≥ 3,00
2,50 ≤ IPS ≤ 2,99
2,00 ≤ IPS≤ 2,49
IPS ≤ 1,99

Maksimum SKS
24
21
15
12

Pasal 17
Jumlah sks Awal Studi
1) Mahasiswa baru wajib mengambil paket mata kuliah pada
semester pertama yang telah ditentukan oleh Program Studi,
2) Rencana studi semester pertama dan semester selanjutnya
bagi mahasiswa pindahan diatur dalam ketentuan tersendiri
oleh Ketua Program Studinya.
Pasal 18
Kalender Akademik
1) Penyelenggaraan pendidikan di UWM berpedoman pada
Kalender Akademik yang mengatur kegiatan untuk satu tahun
akademik yang dibagi dalam dua semester, yaitu Semester
Gasal dan Semester Genap,
2) Kalender Akademik disusun oleh Biro Akademik, disahkan
oleh Rektor dan dikeluarkan selambat-lambatnya 4 (empat)
bulan sebelum awal tahun akademik tersebut dimulai.
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1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Pasal 19
Perencanaan Perkuliahan
Masa pendaftaran mata kuliah/rencana studi tiap semester
dimuat dalam Kalender Akademik,
Untuk mengikuti kegiatan kurikuler, setiap mahasiswa wajib
mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) dan mendaftar ulang
dengan membayar biaya pendidikan setiap awal semester,
sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
Mahasiswa baru semester pertama yang ingin pindah
program studi pada semester kedua, akan diproses sebagai
mahasiswa pindahan/transfer.
Rencana pengambilan mata kuliah/rencana studi untuk
semester berikutnya, dilakukan dengan berpedoman pada
Indeks Prestasi Semester (IPS) sebelumnya, Kurikulum, Daftar
Mata Kuliah yang ditawarkan dan Jadwal Kuliah,
Pendaftaran mata kuliah/rencana studi tiap semester
dilakukan oleh mahasiswa dengan mengisi Kartu Rencana
Studi (KRS), yang telah mendapat persetujuan dari Dosen
Pembimbing Akademik (PA),
KRS yang telah disetujui oleh Dosen PA selanjutnya diisikan
secara daring oleh mahasiswa ke dalam Sistem Informasi
Manajemen Akademik dan Kemahasiswaan (SIMAK)
Universitas Widya Mataram,
Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang sampai
dengan batas waktu yang ditetapkan (terlambat), tidak
diperkenankan mengikuti segala kegiatan kurikuler pada
semester yang bersangkutan dan mahasiswa yang
bersangkutan akan diberikan status Mahasiswa Non-Aktif,
Mahasiswa yang Non-Aktif selama 4 (empat) semester
berturut-turut, akan diberikan status Keluar atau dinyatakan
Mengundurkan Diri melalui Surat Keputusan (SK) Rektor pada
semester berikutnya,
Mahasiswa pada ayat (7) tersebut di atas dapat mengajukan
status aktif kembali yang dilakukan oleh mahasiswa yang
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bersangkutan sebelum Surat Keputusan (SK) Rektor untuk
Mengundurkan Diri diterbitkan. Dalam kasus tertentu, Rektor
dapat mempertimbangkan kembali status mahasiswa
tersebut dengan syarat :
a. Wajib mengajukan permohonan aktif kembali kepada
Rektor melalui Biro Akademik dengan persetujuan Dekan
Fakultas.
b. Apabila permohonan disetujui Rektor, maka mahasiswa
yang bersangkutan diwajibkan membayar denda
admisnistrasi selama periode mahasiswa tidak mendaftar
ulang dan wajib mendaftar ulang sesuai dengan prosedur
yang berlaku,
10)Ijin aktif kembali bagi mahasiswa pada ayat (9) di atas hanya
diberikan satu kali selama masa studinya, dan masa selama
Non-Aktif tetap diperhitungkan sebagai masa studi.
Pasal 20
Perubahan Kartu Rencana Studi (KRS)
1) Mahasiswa dapat mengubah, menambah atau membatalkan
suatu mata kuliah yang sudah tercantum dalam Kartu
Rencana Studi (KRS) menggunakan Kartu Perubahan Rencana
Studi (KPRS),
2) Kesempatan untuk mengganti, menambah atau membatalkan
suatu mata kuliah dapat dilakukan paling lambat hingga tiga
minggu setelah perkuliahan dimulai,
3) Perubahan, penambahan, atau pembatalan suatu mata kuliah
harus mendapat persetujuan Dosen PA pada Kartu Perubahan
Rencana Studi (KPRS).
Pasal 21
Sistem Pemilihan Matakuliah
Kebebasan memilih mata kuliah oleh mahasiswa dibatasi oleh
ketentuan-ketentuan tentang :
1) Matakuliah prasyarat (prerequisite),
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2) Mata kuliah prasyarat adalah syarat yang harus ditempuh
lebih dahulu dengan pengambilan mata kuliah yang
menghendaki persyaratan mata kuliah tersebut, secara rinci
diatur oleh Ketua Program Studi,
3) Mata kuliah prasyarat harus pernah diambil dengan tanpa
nilai minimum,
4) Mata kuliah pilihan dapat diambil oleh mahasiswa, berasal
dari daftar mata kuliah pilihan program studi yang diikuti
mahasiswa, dan/atau kombinasi dari daftar mata kuliah
pilihan dari program studi lain yang relevan dengan bidang
studi,
5) Pengambilan mata kuliah pilihan dari program studi lain
diatur dalam ketentuan tersendiri,
6) Jumlah beban studi minimal yang wajib diperoleh mahasiswa
sebagai persyaratan mengambil Kuliah Kerja Praktek dan/
atau Tugas Akhir ditentukan oleh Fakultas atau Program Studi
melalui peraturan tersendiri.

1)

2)
3)

4)

Pasal 22
Kehadiran Kuliah
Perkuliahan, responsi, seminar, tugas, praktikum, kuis/ujian
tengah semester, ujian akhir semester dan kegiatan kurikuler
yang lain merupakan satu kesatuan dalam proses belajar
mengajar yang semuanya wajib diikuti oleh setiap mahasiswa,
Mahasiswa yang tidak mengikuti bentuk pembelajaran sesuai
ketentuan yang berlaku dapat dinyatakan gagal,
Mahasiswa yang kehadiran kuliah/praktikum kurang dari 80%
dari jumlah kuliah/praktikum, dinyatakan tidak berhak
memiliki nilai,
Keringanan terhadap Ayat (3) dapat diberikan oleh dosen
pengajar kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan
kegiatan kurikuler di luar kampus, yang sedang melaksanakan
kegiatan ekstra kurikuler dengan sepengetahuan Pimpinan
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Universitas, dan yang sakit dengan menunjukkan surat
keterangan resmi dari dokter.
Pasal 23
Studi Simultan
Mahasiswa dapat secara simultan mengikuti maksimal 2 (dua)
program studi. Ketentuan tentang studi simultan diatur dalam
peraturan tersendiri.
BAB VI
PERKULIAHAN

1)

2)
3)

4)

5)

Pasal 24
Pedoman Perkuliahan
Kegiatan Akademik yang diselenggarakan dapat berbentuk
perkuliahan, praktikum, kerja lapangan, magang, dan/atau
penelitian,
Waktu perkuliahan untuk setiap mata kuliah ditentukan
berdasarkan bobot kredit mata kuliah masing-masing,
Jumlah waktu perkuliahan per minggu setiap mata kuliah
dengan bobot 1 (satu) Satuan Kredit Semester (sks) adalah :
a. 50 menit kegiatan akademik tatap muka
b. 60 menit kegiatan akademik terstruktur
c. 60 menit kegiatan akademik mandiri.
Kegiatan praktikum, kerja lapangan, magang dan penelitian
yang memiliki ketentuan beban kredit untuk setiap 1 sks
terdiri dari 3 sampai 5 jam kegiatan per minggu selama satu
semester,
Setiap mata kuliah memiliki Sistem Perencanaan yang
merupakan penjabaran secara rinci rencana perkuliahan
selama satu semester. Sistem Perencanaan tersebut harus
memuat unsur–unsur sebagai berikut :
a. Kode, nomor, dan nama mata kuliah
b. Kedudukan/kelompok mata kuliah
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c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Semester dan tahun akademik
Bobot kredit
SAP/RPPS
Mata kuliah prasyarat (bilamana diperlukan)
Nama pengajar
Waktu dan tempat kuliah
Satuan/rincian acara perkuliahan dan bahan rujukan untuk
setiap pokok bahasan
j. Komponen dan bobot evaluasi proses belajar-mengajar
k. Aturan main perkuliahan.
Pasal 25
Masa Perkuliahan
1) Masa perkuliahan ditetapkan dalam Kalender Akademik,
2) Perkuliahan dilaksanakan pada waktu dan tempat yang
ditetapkan dalam Jadwal Kuliah.

1)

2)
3)
4)

Pasal 26
Operasional Perkuliahan
Pada setiap awal masa perkuliahan setiap Dosen wajib
memberitahukan kepada mahasiswa peserta tentang :
a. Satuan Acara Perkuliahan (SAP) atau Rencana Program
Pembelajaran Semester (RPPS) dari mata kuliah yang
diampu kepada mahasiswa yang mengikuti kuliahnya,
b. Sistem dan bobot penilaian yang dipakai.
Dosen wajib menyiapkan rencana acara pembelajaran dan
disampaikan kepada mahasiswa di awal semester,
Pada setiap kegiatan perkuliahan, Dosen wajib memeriksa
kehadiran mahasiswa,
Apabila Dosen berhalangan hadir, dosen yang bersangkutan
wajib:
a. Memberitahukan hal tersebut kepada Ketua Program
Studi melalui pengajaran dan para mahasiswa,
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b. Menggantikan perkuliahan pada waktu yang lain melalui
kesepakatan dosen dan mahasiswa.
4) Mahasiswa yang berhak mengikuti kegiatan perkuliahan
adalah mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar
peserta kuliah yang bersangkutan,
5) Mahasiswa pendengar yang berasal dari luar lingkungan
Universitas, harus mendapat izin dari Rektor; bagi yang
berasal dari luar Fakultas dalam lingkungan Universitas harus
mendapat izin dari Dekan Fakultas yang dituju; bagi yang
berasal dari dalam lingkungan Fakultas harus mendapat izin
dari Dosen yang bersangkutan,
6) Ketentuan-ketentuan teknis tentang kegiatan perkuliahan
diatur lebih lanjut oleh Fakultas atau Program Studi.
BAB VII
EVALUASI HASIL BELAJAR DAN KEBERLANJUTAN STUDI
Pasal 27
Sistem Evaluasi
1) Evaluasi hasil belajar adalah
proses sistematik untuk
mengukur dan menilai ketercapaian sasaran pembelajaran,
2) Evaluasi hasil belajar terdiri dari:
a. Evaluasi hasil belajar per mata kuliah di suatu semester
b. Evaluasi hasil belajar per semester
c. Evaluasi hasil belajar kumulatif
3) Evaluasi keberlanjutan studi dilakukan pada akhir semester
untuk menentukan kelayakan mahasiswa untuk melanjutkan
studinya.
Pasal 28
Teknik Evaluasi Hasil Belajar
1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa per mata kuliah dilakukan
secara berkala, dapat berbentuk:
a. Ujian,
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b. Penilaian hasil pelaksanaan tugas,
c. Penilaian kesungguhan usaha pemahaman materi.
2) Ujian dapat berupa:
a. Ujian tengah semester
b. Ujian akhir semester
c. Ujian kerja praktek
d. Ujian tugas akhir
3) Hasil evaluasi per semester berupa Indeks Prestasi Semester
(IPS) yang merupakan agregasi dari nilai matakuliah yang
diambil dalam semester tertentu, dihitung dengan rumus:
IPS = jumlah total hasil perkalian antara masing-masing sks dengan
angka mutu dibagi dengan jumlah sks semua mata kuliah yang diambil
pada semester tersebut.

4) Hasil evaluasi kumulatif berupa Indeks Prestasi Kumulatif
(IPK) yang merupakan agregasi dari seluruh nilai mata kuliah
yang telah diambil dan diakui selama masa belajar
mahasiswa, dihitung dengan rumus:
IPK = jumlah total hasil perkalian antara masing-masing sks dengan
angka mutu, dibagi dengan jumlah sks semua mata kuliah yang
nilainya diakui selama mahasiswa terdaftar pada program studi
tersebut.

Pasal 29
Persyaratan Mengikuti Ujian
1) Ujian semester hanya bisa diikuti oleh mahasiswa yang secara
administratif terdaftar dan aktif di semester tersebut,
2) Syarat untuk mengikuti ujian mata kuliah adalah sebagai
berikut:
a. Telah mengikuti kuliah sekurang-kurangnya 80% kehadiran
untuk mata kuliah di luar Tugas Akhir dan Kerja Praktek.
b. Telah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing untuk
ujian Tugas Akhir dan Kerja Praktek.
c. Persetujuan seperti tersebut pada butir (b) diberikan
dengan mengacu pada ketentuan masing-masing program
studi.
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1)

2)

3)

4)

5)

Pasal 30
Nilai Hasil Evaluasi Studi
Nilai diberikan oleh dosen pengajar mata kuliah atau dosen
penguji tugas akhir/ kerja praktek sesuai ketentuan di setiap
program studi,
Nilai akhir sedapat mungkin memperhitungkan pula
penugasan
(assignment),
penyelenggaraan
dan/atau
keikutsertaan dalam forum ilmiah (seminar, dan lain-lain) dan
tata krama,
Dosen berkewajiban menyampaikan nilai akhir setiap mata
kuliah pada setiap semester kepada Dekan Fakultas masingmasing selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian
mata kuliah yang bersangkutan berlangsung dan hasilnya
diumumkan kepada mahasiswa,
Kepala Tata Usaha Fakultas menerbitkan Kartu Hasil Studi
(KHS) Mahasiswa paling lambat satu minggu sebelum herregistrasi semester berikutnya dimulai,
Hasil evaluasi per mata kuliah dinyatakan dengan nilai huruf
yang merupakan hasil konversi dari nilai angka luaran
agregasi dari komponen-komponen penilaian dengan
ketentuan berikut:
DAERAH NILAI
ANGKA
93,76 – 100,00
87,51 – 93,75
81,26 – 87,50
75,01 – 81,25
68,76 – 75,00
62,51 – 68,75
56,26 – 62,50
50,01 – 56,25
40,01 – 50,00
30,01 – 40,00
0 – 30,00

NILAI HURUF

ANGKA MUTU

A
AA/B
B+
B
BB/C
C+
C
D
E

4,00
3,75
3,50
3,25
3,00
2,75
2,50
2,25
2,00
1,00
0,00
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Pasal 31
Evaluasi Keberlanjutan Studi
1) Evaluasi keberlanjutan studi adalah kegiatan untuk
menentukan
kelayakan
mahasiswa
untuk
lanjut
menyelesaikan program studi.
2) Mahasiswa dikategorikan layak menyelesaikan program studi
bila memenuhi persyaratan evaluasi sebagai berikut:
a) Evaluasi pada akhir 4 (empat) semester pertama: 4
(empat) semester pertama terhitung mulai saat
mahasiswa terdaftar pada fakultas yang bersangkutan,
keberhasilan studi mahasiswa dievaluasi untuk
menentukan apakah ia diperkenankan melanjutkan
studinya apabila memenuhi syarat-syarat mengumpulkan
sekurang-kurangnya 20 sks dengan capaian Indeks Prestasi
Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,00.
Apabila mahasiswa mampu mengumpulkan lebih dari 20
sks, maka perhitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
untuk evaluasi tersebut diambil 20 sks dari mata kuliahmata kuliah dengan nilai-nilai tertinggi.
b) Evaluasi pada akhir 4 (empat) semester kedua:
memperkenankan mahasiswa melanjutkan apabila
memenuhi syarat-syarat mengumpulkan sekurangkurangnya 70 sks dengan capaian Indeks Prestasi
Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,00.
c) Seseorang mahasiswa dinyatakan lulus sarjana S-1,
bilamana telah menyelesaikan kurikulum jenjang studi
Program S-1 dengan ketentuan: Memperoleh Indeks
Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,76 dan
dinyatakan lulus dalam Rapat Yudisium yang dipimpin oleh
Dekan Fakultas.
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

Pasal 32
Batas Waktu Studi
Masa studi program Sarjana dijadwalkan untuk 8 (delapan)
semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8
(delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas)
semester,
Mahasiswa yang sudah habis masa studinya tetapi belum
menyelesaikan seluruh mata kuliah di program studinya
diberikan status keluar,
Apabila selama waktu studinya mahasiswa secara sah
melakukan cuti, maka jangka waktu cuti tersebut tidak
diperhitungkan dalam perhitungan batas waktu studi,
Mahasiswa dengan status keluar apabila mendaftarkan
kembali sebagai mahasiswa, maka ia diperlakukan sebagai
mahasiswa baru kategori mahasiswa pindahan pada tahun
berjalan,
Dalam hal penghentian studi disebabkan karena tindakaan
(maatregel) atau hukum (sanksi) akademik, maka waktu
tindakan atau hukuman (sanksi) akademik tersebut
diperhitungkan dalam batas lamanya studi,
Daftar mahasiswa yang dikategorikan tidak layak
menyelesaikan program studi ditetapkan oleh Rektor
berdasarkan usulan Fakultas sesuai dengan hasil rapat Senat
Fakultas.
BAB VIII
KULIAH KERJA PRAKTEK DAN TUGAS AKHIR

Pasal 33
Pengertian Kuliah Kerja Praktek
1) Kuliah Kerja Praktek (KKP) adalah suatu kegiatan
pembelajaran yang berhubungan dengan dunia kerja secara
langsung,
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2) Kegiatan KKP dapat dilaksanakan dalam bentuk pengamatan,
penelitian, atau magang di sebuah instansi pemerintah,
perusahaan swasta atau masyarakat sesuai dengan bidang
ilmu secara terbimbing,
3) Pelaksanaan KKP diatur secara rinci oleh program studi sesuai
kurikulum program studi dengan bobot 2 (dua) sks.
Pasal 34
Maksud dan Tujuan KKP
1) Maksud KKP adalah memberikan pengalaman bagi mahasiswa
untuk memperluas wawasan dalam menerapkan teori dan
pengetahuan yang telah diterima dalam perkuliahan pada
kegiatan nyata di dunia kerja atau masyarakat pada
umumnya,
2) Tujuan KKP adalah :
a. Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk menyajikan
data hasil pengamatan secara logis dan sistematis dengan
didukung oleh metode yang benar.
b. Memberikan pengalaman penelitian akademik kepada
mahasiswa secara mandiri agar mampu menerapkan ilmu
dan pengetahuannya dalam menganalisa sebuah
permasalahan
c. Meningkatkan rasa tanggung jawab dan kerjasama dalam
suatu kelompok atau masyarakat.

1)
2)
3)
4)

Pasal 35
Syarat dan Ketentuan KKP
Sudah menyelesaikan sekurangnya 90 sks,
Harus tercantum di Kartu Rencana Studi (KRS),
Dapat dilakukan secara berkelompok, maksimal 3 mahasiswa,
Selama melaksanakan KKP, mahasiswa dibimbing oleh satu
dosen pembimbing dengan masa bimbingan adalah satu
semester,
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5) Dosen pembimbing dapat diusulkan oleh mahasiswa kepada
Ketua Program Studi dan ditetapkan dengan Surat Keputusan
Dekan,
6) Bagi mahasiswa yang menempuh KKP, diwajibkan menyusun
laporan KKP dan mengikuti sidang KKP sebagai syarat
kelulusan mata kuliah KKP,
7) Ketentuan tentang pelaksanaan, penyusunan laporan dan
sidang KKP untuk Program Sarjana (S-1) diatur dalam
ketentuan KKP yang dikeluarkan oleh Program Studi;
Pasal 36
Pengertian Tugas Akhir
1) Tugas Akhir adalah karya tulis mahasiswa yang menunjukkan
kulminasi proses berfikir ilmiah, kreatif, integratif dan sesuai
dengan disiplin ilmu yang disusun untuk memenuhi
persyaratan kebulatan studi, jenjang pendidikan Program
Sarjana (S-1) yang ada di UWM,
2) Pelaksanaan Tugas Akhir diatur secara rinci oleh program
studi sesuai kurikulum program studi.
Pasal 37
Maksud dan Tujuan Tugas Akhir
1) Maksud Tugas Akhir adalah memberikan pengetahuan
kepada mahasiswa tentang kegiatan penelitian dengan
menggunakan metode penelitian akademik,
2) Tujuan Tugas Akhir disusun dengan tujuan untuk memberikan
kesempatan kepada mahasiswa agar memformulasikan ide,
konsep, pola berpikir dan kreativitasnya yang dikemas secara
terpadu dan komprehensif, dan dapat mengomunikasikan
dalam format yang lazim digunakan di kalangan masyarakat
ilmiah.
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1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

Pasal 38
Syarat dan Ketentuan Tugas Akhir
Mahasiswa dapat menempuh Tugas Akhir, jika telah
menyelesaikan minimal 135 sks,
Dalam penyusunan Tugas Akhir, mahasiswa wajib memenuhi
pertimbangan etis, diantaranya: kejujuran akademik,
keterbukaan, tidak merugikan subyek dan menjaga
kerahasiaan subyek,
Selama melaksanakan Tugas Akhir mahasiswa dibimbing oleh
dosen pembimbing,
Dosen pembimbing dipilih oleh mahasiswa dan ditetapkan
oleh Ketua Program Studi dan dikuatkan dengan Surat
Keputusan Dekan,
Bagi mahasiswa yang menempuh mata kuliah Tugas Akhir,
diwajibkan menyusun Laporan Tugas Akhir, serta wajib
mengikuti sidang pendadaran Tugas Akhir sebagai syarat
kelulusan mata kuliah Tugas Akhir,
Ujian sidang pendadaran Tugas Akhir adalah ujian terakhir
bagi calon sarjana dalam rangka menyelesaikan studinya,
diadakan dengan tujuan menilai kemampuan seorang
mahasiswa menguasai mata kuliah yang telah diperoleh
dalam pendidikannya, terutama materi yang menjadi bahan
Tugas Akhir,
Sebelum menempuh ujian pendadaran Tugas Akhir
mahasiswa wajib menenuhi syarat sebagai berikut:
a. Terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Widya Mataram
pada saat ujian dilaksanakan.
b. Telah menyelesaikan syarat-syarat akademik pada program
studi yang bersangkutan dan bebas teori dari program
studi.
Dewan penguji tugas akhir ditetapkan oleh Dewan Fakultas
dan/ atau dalam Peraturan Rektor Universitas dan terdiri dari
dosen-dosen yang mempunyai jabatan akademik tertentu
dalam bidang keahlian
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9) Ketentuan tentang pelaksanaan Tugas Akhir, penyusunan
buku laporan Tugas Akhir dan sidang Tugas Akhir diatur
dalam peraturan akademik tingkat program studi.
BAB IX
STATUS MAHASISWA
Pasal 39
Jenis Status Mahasiswa
Universitas Widya Mataram membagi status mahasiswa menjadi
Mahasiswa Aktif, Mahasiswa Cuti, Mahasiswa Non-Aktif dan
Mahasiswa Keluar.
1) Mahasiswa Aktif adalah Mahasiswa yang dalam kurun
semester berjalan melakukan pendaftaran ulang untuk
mengikuti perkuliahan sesuai dengan prosedur yang berlaku,
2) Mahasiswa Cuti adalah Mahasiswa yang dalam kurun
semester berjalan melakukan cuti studi sesuai dengan
prosedur yang berlaku,
3) Mahasiswa Non-Aktif adalah Mahasiswa yang dalam kurun
semester berjalan tidak melakukan pendaftaran ulang.
4) Mahasiswa dinyatakan Keluar dari UWM apabila;
mengundurkan diri atau berdasarkan hasil evaluasi
dinyatakan tidak layak melanjutkan studi.
Pasal 40
Daftar Ulang
1) Daftar ulang atau Her-Registrasi adalah kegiatan administratif
yang wajib dilakukan mahasiswa guna memperoleh hak
mengikuti kegiatan akademik pada fakultas/program studi
yang dipilih untuk satu semester yang akan berjalan,
2) Ketentuan pendaftaran ulang adalah sebagai berikut :
a. Mahasiswa wajib mengisi KRS dalam jaringan (secara on
line), kemudian mendapat persetujuan dari dosen
pembimbing akademik dan membayar biaya pendidikan
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sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam
kalender akademik yang berlaku di lingkungan universitas,
b. Mahasiswa yang terlambat membayar biaya pendidikan
akan dikenai sanksi administrasif yang berlaku di
lingkungan universitas,
c. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang dan
tidak mengajukan surat permohonan cuti dinyatakan
sebagai mahasiswa Non-Aktif.
Pasal 41
Mahasiswa Non-Aktif
1) Seorang mahasiswa status Non-Aktif tidak berhak
memperoleh layanan akademik dan tidak diperkenankan
mengikuti segala kegiatan akademik pada semester berjalan,
2) Masa Non-Aktif studi diperhitungkan sebagai masa studi,
3) Mahasiswa Non-Aktif tetap dibebankan SPP tetap yang
pembayarannya akan diakumulasikan saat pendaftaran ulang
berikutnya.
BAB X
CUTI STUDI

1)
2)
3)

4)

Pasal 42
Sistem Cuti Studi
Cuti studi adalah status mahasiswa berhenti sementara dari
kegiatan akademik dalam semester berjalan,
Mahasiswa yang mengambil cuti kuliah tidak diperbolehkan
mengikuti kegiatan akademik,
Cuti dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti
kuliah minimum 2 (dua) semester disertai alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan oleh mahasiswa yang bersangkutan,
atas persetujuan dari Dekan,
Masa cuti kuliah paling lama dapat diambil oleh mahasiswa
adalah 2 (dua) semester berturut-turut, kecuali bagi
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mahasiswa yang sakit dan/atau rawat inap di rumah sakit
dengan menunjukkan Surat Keterangan Dokter,
5) Jumlah cuti kuliah yang dapat diambil selama masa studi
adalah maksimal 4 (empat) semester,
6) Mahasiswa dapat mengajukan cuti studi dengan membuat
surat permohonan cuti sesuai format yang ada di website
widyamataram.ac.id dan diajukan paling lambat satu minggu
sebelum masa her-registrasi terjadwal,
7) Masa cuti studi tidak diperhitungkan sebagai masa studi,
BAB XI
BEASISWA

1)

2)
3)

4)

5)

Pasal 43
Jenis Beasiswa
Universitas Widya Mataram dapat memberikan bantuan
biaya pendidikan kepada mahasiswa baru atau mahasiswa
yang telah terdaftar dalam bentuk beasiswa yang meliputi
Beasiswa Prestasi Akademik, Prestasi Non-Akademik dan
Kurang Mampu secara ekonomi,
Sumber pembiayaan beasiswa diperoleh dari pihak internal
atau eksternal Universitas,
Beasiswa Prestasi Akademik merupakan beasiswa yang
diberikan oleh Universitas kepada mahasiswa baru atau
mahasiswa yang terdaftar yang memiliki prestasi dalam
bidang akademik,
Beasiswa Prestasi Non-Akademik merupakan beasiswa yang
diberikan oleh Universitas kepada mahasiswa baru atau
mahasiswa yang terdaftar yang berprestasi dalam bidang
non-akademik,
Beasiswa Kurang Mampu secara ekonomi merupakan
beasiswa yang diberikan Universitas kepada mahasiswa baru
atau mahasiswa yang terdaftar yang memiliki prestasi
akademik namun kurang mampu secara ekonomi,
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6) Nama-nama penerima beasiswa yang dibiayai oleh pihak
internal akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor,
7) Nama-nama penerima beasiswa yang dibiaya dari pihak
eksternal, surat keputusannya menyesuaikan dari ketentuan
yang ditetapkan oleh pemberi beasiswa,
8) Universitas dapat menentukan jenis beasiswa dan syaratsyarat
yang
dipandang
perlu
beserta
petunjuk
pelaksanaannya yang diatur dalam ketentuan tersendiri.
BAB XII
ALIH PROGRAM STUDI DAN TRANSFER
Pasal 44
Alih Program Studi
1) Mahasiswa Program Sarjana pada dasarnya dimungkinkan
untuk alih program studi. Mahasiswa yang berkeinginan
untuk alih program harus mengajukan surat permohonan
kepada Rektor melalui Dekan dan disertai alasan yang kuat
yang disetujui oleh Ketua Program Studi yang ditinggalkan
maupun yang dituju,
2) Kesempatan untuk alih program studi diperkenankan satu kali
saja sampai pada akhir tahun pertama dan batas waktu
pendidikan tidak berubah oleh proses pindah tersebut,
3) Lama studi di Program Studi yang ditinggalkan diperhitungkan
pada Program Studi yang dituju serta dikenakan penyesuaian
konversi kurikulum sesuai peraturan di masing-masing
Program Studi yang dituju.
Pasal 45
Transfer dan Alih Jenjang
1) Universitas pada dasarnya dapat menerima mahasiswa
transfer dari Perguruan Tinggi lain untuk program studi yang
sama atau serumpun ilmu pada setiap awal semester berjalan
dengan mempertimbangkan daya tampung program studi
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2)

3)

4)
5)

6)

7)

yang dituju dan kemajuan belajar yang diperoleh dari
perguruan tinggi yang ditinggalkan,
Mahasiswa yang berminat transfer harus mengajukan
permohonan kepada Rektor melalui Ketua Program Studi
dengan disertai transkrip selama studi di Program Studi yang
ditinggalkan, Surat Keterangan Pimpinan Perguruan Tinggi
yang ditinggalkan tentang status yang bersangkutan, dan
alasan transfer,
Mahasiswa transfer ialah mahasiswa yang telah atau belum
menyelesaikan studi di perguruan tinggi lain, dan mendaftar
ke UWM dengan menyerahkan surat pengantar dan transkrip
akademik terakhir dari perguruan tinggi asal,
Mahasiswa alih jenjang adalah mahasiswa yang telah lulus
pada jenjang pendidikan profesional program studi sebidang,
Ketua program studi menetapkan pengakuan jumlah kredit
semester dan nilai bagi mahasiswa transfer paling banyak
80% dari jumlah total sks dari perguruan tinggi asal,
Mahasiswa transfer wajib memberikan persetujuan terhadap
jumlah kredit semester atau beban studi dan masa studi yang
telah ditetapkan oleh ketua program studi,
Mahasiswa yang diterima dengan status transfer, alih jenjang,
ataupun lanjutan, masa studinya dihitung dengan
perhitungan:
Masa studi = 14 semester - (total sks diakui : 20 sks)

8) Mahasiswa yang permohonan pindahnya dikabulkan wajib
memenuhi peraturan ini dan menerima penetapan beban
studi yang harus ditempuh di universitas melalui proses
ekuivalensi.
Pasal 46
Transfer Kredit dari Perguruan Tinggi Luar Negeri
UWM menerima mahasiswa asing pindahan, yang akan diatur
dengan ketentuan tersendiri.
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BAB XIII
DOSEN

1)
2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

Pasal 47
Pelaksanaan Perkuliahan Oleh Dosen
Perkuliahan diberikan oleh seorang Dosen atau oleh tim
Dosen,
Setiap pengajar mempunyai hak dan tanggung jawab penuh
dalam memberikan materi kuliah dan dalam mengevaluasi
hasil belajar mahasiswa,
Tim pengajar dapat terdiri dari seorang Dosen yang bertindak
sebagai koordinator dan sejumlah anggota tim Dosen (dosen/
dosen tamu),
Dalam memberikan kuliah, setiap pengajar dalam tim
pengajar mempunyai hak yang sama, kecuali untuk dosen
tamu,
Koordinator tim pengajar adalah penanggung jawab kegiatan
perkuliahan pada mata kuliah yang diajarkannya,
Tim pengajar dapat terdiri dari Dosen tetap dan tidak tetap/
luar biasa,
Dosen tetap pada jenjang pendidikan ini adalah seorang
dosen/ pendidik yang telah menjadi dosen/ pendidik tetap,
serta mempunyai keahlian yang relevan dengan ilmu yang
diajarkan,
Dosen tidak tetap/ luar biasa adalah seorang yang berasal
maupun yang bukan berasal dari lingkungan universitas, yang
mempunyai keahlian yang relevan dengan ilmu
yang diajarkan, mempunyai kemampuan mengajar, dan
memperoleh persetujuan Ketua Program Studi untuk
mengajar.
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1)

2)

3)

4)

Pasal 48
Dosen Koordinator
Untuk menjaga mutu pembelajaran mata kuliah, ditunjuk 1
(satu) dosen pengajar sebagai koordinator berdasarkan
keahlian dan kemampuannya,
Dosen koordinator ditunjuk dan ditetapkan oleh Dekan atas
rekomendasi Ketua Program Studi untuk melakukan tugas
dan kewajiban yang terkait dengan perkuliahan selama satu
semester,
Dalam melaksanakan tugasnya, dosen koordinator
bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Program
Studi,
Bila dalam tugas tanggungjawab dan kewajiban tidak
dilaksanakan sebagaimana mestinya, atau karena sebabsebab lain dosen koordinator tidak dapat menjalankan
tugasnya, Dekan wajib menetapkan penggantinya atas
rekomendasi Ketua Program Studi.

Pasal 49
Tugas, Kewajiban Dosen Koordinator Mata kuliah Kendali Mutu
1) Mengkaji referensi terbaru dalam bidang mata kuliah kendali
mutu (MKM),
2) Menyusun dan memelihara silabi dan satuan acara
perkuliahan (SAP) atau Rencana Program Pembelajaran
Semester (RPPS), sehingga sesuai dengan kebutuhan
masyarakat, dunia industri dan kemajuan ilmu pengetahuan,
3) Menyiapkan materi ajar yang meliputi:
a. Materi instruksional berbantuan komputer.
b. Panduan praktikum.
c. Materi lain yang diperlukan.
4) Mendiskusikan materi ajar dan ujian dengan dosen mata
kuliah kendali mutu (MKM) yang sama demi tercapainya
kesamaan penyampaian materi. Diskusi awal dilakukan 2
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5)

6)

7)
8)

9)

(dua) minggu sebelum perkuliahan, dan diskusi materi ujian
dilakukan 3 (tiga) minggu sebelum perkuliahan berakhir,
Menyiapkan soal ujian akhir semester (UAS) yang akan
diberlakuan bagi semua program studi di Fakultas yang sama
yang mengajarkan mata kuliah tersebut,
Menyampaikan laporan rutin kepada Ketua Program Studi
yang memuat.
a. Evaluasi penyelenggaraan perkuliahan setiap bulan.
b. Rekomendasi perubahan silabi, satuan acara perkuliahan
(SAP) atau Rencana Program Pembelajaran Semester
(RPPS), dan buku-buku referensi di setiap akhir semester.
Mengambil alih koreksi ujian tengah semester (UTS) dan/atau
ujian akhir semester (UAS) yang belum diselesaikan dosen,
Memantau dan mengevaluasi perkuliahan yang diberikan
oleh dosen berdasarkan silabi dan satuan acara perkuliahan
(SAP) atau Rencana Program Pembelajaran Semester (RPPS),
Nama-nama dosen koordinator ditetapkan dengan Surat
Keputusan Dekan.

Pasal 50
Dosen Pembimbing Tugas Akhir
1) Persyaratan dosen pembimbing skripsi/ tugas akhir adalah:
a. Pembimbing skripsi/tugas akhir untuk setiap mahasiswa
terdiri atas satu orang Dosen Pembimbing Utama dan
sekurang-kurangnya satu orang Dosen Pembimbing
Pendamping.
b. Pembimbing skripsi/tugas akhir dengan syarat sekurangkurangnya bergelar Magister dengan jabatan akademik
minimal Asisten Ahli.
c. Pembimbing dapat diangkat dan diberhentikan dengan
Surat Keputusan Dekan dan/atau pejabat yang ditunjuk
untuk itu atas usul Ketua Program Studi.
d. Jumlah mahasiswa yang dibimbing dalam tugas akhir
selama (1) satu semester akan diatur di tingkat fakultas.
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2) Dosen sebagai pembimbing mahasiswa bertugas dan
bertanggung jawab untuk :
a. Membimbing penyusunan rencana penelitian/tugas akhir.
b. Memeriksa konsep rencana penelitian.
c. Memonitor pelaksanaan penelitian.
d. Membimbing penyusunan laporan tugas akhir.
e. Memeriksa konsep tugas akhir
3) Jumlah mahasiswa bimbingan tiap dosen akan diatur oleh
peraturan Fakultas.
BAB XIV
KEMAHASISWAAN

1)

2)

3)

4)

5)

Pasal 51
Organisasi Kemahasiswaan
Organisasi kemahasiswaan di UWM adalah wahana dan
sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan
wawasan dan peningkatan kecendekiawanan, kepemimpinan
serta integritas kepribadian yang dilandasi nilai-nilai
kewidyamataraman,
Organisasi
kemahasiswaan
melaksanakan
kegiatan
kemahasiswaan yang meliputi penunjang penalaran dan
keilmuan, minat/kegemaran dan bakat serta pengabdian
kepada masyarakat dan kesejahteraan mahasiswa,
Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Universitas terdiri dari:
a. Dewan Pertimbangan Mahasiswa (DPM),
b. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU),
c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM),
Organisasi-organisasi di tingkat Fakultas terdiri dari :
a. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF),
b. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ),
Pedoman Pembentukan organisasi kemahasiswaan di tingkat
universitas atau fakultas diatur dalam ketentuan tersendiri.
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1)

2)
3)
4)
5)
6)

Pasal 52
Kartu Mahasiswa
Kartu Mahasiswa merupakan kartu yang berfungsi sebagai
Identitas diri untuk mengikuti seluruh kegiatan akademik di
universitas,
Kartu Mahasiswa diterbitkan oleh Biro Akademik,
Kartu Mahasiswa wajib digunakan dalam transaksi/keperluan
administrasi akademik di universitas,
Kartu Mahasiswa hanya dapat diperoleh atau dimiliki oleh
mereka yang berstatus sebagai mahasiswa Universitas,
Kartu Mahasiswa berlaku selama yang bersangkutan
berstatus mahasiswa Universitas,
Kartu Mahasiswa yang berfungsi sebagai kartu identitas diri
untuk mengikuti kegiatan akademik di Universitas dinyatakan
tidak berlaku apabila mahasiswa:
a. Dalam status Non-Aktif,
b. Dalam status cuti,
c. Mengundurkan diri,
d. Putus studi,
e. Dicabut statusnya sebagai mahasiswa,
f. Meninggal dunia.

Pasal 53
Penggantian Kartu Mahasiswa
1) Bagi mahasiswa yang kartu mahasiswanya hilang, dapat
diberikan kartu pengganti,
2) Permintaan penggantian kartu identitas mahasiswa harus
melampirkan keterangan
kehilangan dari pihak yang
berwajib,
3) Penggantian kartu identitas mahasiswa dikenakan biaya
pembuatan kartu pengganti sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
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Pasal 54
Busana Almamater
1) Busana almamater berupa jaket dengan dasar berwarna hijau
yang bermotif batik serta diberi bedge lambang Universitas
terletak di dada sebelah kiri, yang dipakai dan dipergunakan
dalam setiap kegiatan Universitas maupun kemahasiswaan,
2) Busana almamater diberikan kepada setiap mahasiswa baru
pada saat upacara penerimaan mahasiswa baru oleh Rektor.
BAB XV
KELULUSAN DAN LULUSAN
Pasal 55
Kelulusan
1) Mahasiswa yang dapat diikutsertakan dalam proses
penetapan kelulusan harus terdaftar sebagai mahasiswa
universitas baik secara administratif maupun secara
akademik,
2) Mahasiswa dinyatakan lulus melalui rapat yudisium fakultas,
bila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban studi
minimal sebanyak 144 sks, termasuk Tugas Akhir, dengan IPK
lebih besar atau sama dengan 2,76 tanpa nilai E dan tanpa
nilai D untuk mata kuliah Wajib,
3) Tidak melakukan plagiasi dalam penulisan karya ilmiah tugas
akhir, yang diatur dalam Peraturan Menteri No.17 tahun
2010.
Pasal 56
Penyelenggaraan Wisuda
1) Lulusan universitas yang akan mengikuti kegiatan Wisuda
diwajibkan untuk mendaftarkan diri ke Panitia Pelaksana
Wisuda dan membayar biaya wisuda sesuai dengan
ketentuan yang berlaku,
2) Penyelenggaraan wisuda dilaksanakan oleh Biro Akademik,
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3) Pembentukan dan nama-nama Panitia Wisuda ditetapkan
dengan Surat Keputusan Rektor.
Pasal 57
Nama-nama Wisudawan
Penetapan nama-nama mahasiswa yang berhak diwisuda dan
predikat kelulusannya ditetapkan dengan Surat Keputusan
Rektor.
Pasal 58
Predikat lulusan
1) Kepada lulusan universitas diberikan predikat kelulusan yang
terdiri dari 3 (tiga) tingkat yaitu : Memuaskan, Sangat
Memuaskan dan Dengan Pujian yang dinyatakan pada
transkrip akademik,
2) Predikat kelulusan ditetapkan berdasarkan Indeks Prestasi
Kumulatif (IPK) dan waktu penyelesaian studi sebagai berikut:
Predikat
IPK
Dengan Pujian
3,51 ≤ IPK ≤ 4,00
Sangat Memuaskan 3,51 ≤ IPK ≤ 4,00
3,00 ≤ IPK ≤ 3,50
Memuaskan
3,00 ≤ IPK ≤ 3,50
2,76 ≤ IPK ≤ 3,00

Masa Studi
≤ 8 Semester
> 8 Semester
≤ 8 Semester
≥ 8 Semester
≥ 8 Semester

Pasal 59
Wisudawan Terbaik
1) Wisudawan berprestasi terbaik pada masing-masing program
studi ditentukan melalui Rapat Yudisium Fakultas dan
ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan,
2) Wisudawan terbaik dipilih berdasarkan Indeks Prestasi
Kumulatif (IPK) tertinggi pada masing-masing program studi
(IPK ≥ 3,00) dengan masa studi maksimal 8 semester dan
bukan mahasiswa pindahan/transfer.
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1)
2)
3)

4)

5)
6)

Pasal 60
Ijazah
Ijazah diterbitkan oleh universitas bagi mahasiswa yang telah
dinyatakan lulus sesuai perundangan yang berlaku,
Pencetakan ijazah bagi Mahasiswa yang telah menyelesaian
masa studi ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor,
Pada ijazah yang dimaksudkan pada ayat (1) dilampirkan
Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang ditulis dalam
Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris,
Pada ijazah yang dimaksudkan pada ayat (1) memuat:
a. Nomor Ijazah Nasional,
b. Logo Perguruan Tinggi dicetak embos berwarna emas,
c. Nama Perguruan Tinggi dicetak embos,
d. Tulisan "IJAZAH" dicetak embos berwarna emas,
e. Nama Lengkap Pemilik Ijazah,
f. Tempat dan Tanggal Lahir Pemilik Ijazah,
g. Nomor Pokok Mahasiswa,
h. Nomor Induk Kependudukan atau Paspor bagi mahasiswa
warga negara asing
i. Program Pendidikan Tinggi,
j. Nama Fakultas,
k. Nama Program Studi,
l. Nomor keputusan akreditasi perguruan tinggin dan/ atau
program studi, tanggal, bulan, dan tahun,
m. Tanggal, bulan, dan tahun kelulusan,
n. Gelar yang diberikan beserta singkatannya,
o. Nama, Tanda Tangan Rektor dan Dekan berstempel basah,
p. Foto pemilik Ijazah,
q. Tempat, tanggal, bulan tahun penerbitan ijazah.
Ralat ijazah (tentang: Nama, tanggal lahir, dll) dapat dilakukan
berupa Surat Keterangan dari Rektor,
Pembatalan ijazah dapat dilakukan jika dikemudian hari
setelah pencetakan dan pengesahan ijazah terdapat
kekeliruan yang dikarenakan oleh satu atau beberapa hal,
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7) Batas waktu pengambilan ijazah maksimal 4 (empat) bulan
setelah wisuda terjadwal, segala bentuk kehilangan,
kerusakan dan lain-lain melebihi batas waktu tersebut bukan
tanggung jawab universitas.
Pasal 61
Gelar Akademik
1) Lulusan pendidikan akademik berhak menggunakan gelar
akademik,
2) Gelar Program Sarjana ditetapkan sesuai peraturan
perundangan dengan pemuatan gelar pada ijazah yang
diterima lulusan sebagai berikut:
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bidang Keahlian
Manajemen
Akuntansi
Hukum
Administrasi Publik
Sosiologi
Arsitektur
Teknik Industri
Teknologi Pangan
Kewirausahaan
Ilmu Komunikasi

Gelar
Sarjana Manajemen
Sarjana Akuntansi
Sarjana Hukum
Sarjana Administrasi Publik
Sarjana Sosiologi
Sarjana Arsitektur
Sarjana Teknik
Sarjana Teknologi Pangan
Sarjana Bisnis
Sarjana Ilmu Komunikasi

Singkatan
S.M.
S.Ak.
S.H.
S.A.P.
S.Sos.
S.Ars.
S.T.
S.TP.
S.Bns.
S.Ikom

BAB XVI
SISTEM PENJAMINAN MUTU
Pasal 62
Pengertian Umum
1) Sistem Penjaminan Mutu adalah kegiatan sistemik untuk
meningkatkan mutu pendidikan secara berencana dan
berkelanjutan,
2) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan
sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap
42

Peraturan Akademik 2019
Universitas Widya Mataram

perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan
meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara
berencana dan berkelanjutan,
3) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan
penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan
tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
Pasal 63
Ruang Lingkup Sistem Penjaminan Mutu
1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) terdiri dari
penjaminan mutu akademik dan penjaminan mutu nonakademik. Lingkup penjaminan mutu akademik meliputi
bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat. Lingkup penjaminan mutu non-akademik
meliputi sarana dan prasarana, keuangan, dan sumberdaya
manusia;
2) Untuk menjamin mutu dan keberlanjutan Prodi dilaksanakan
melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Prodi. Kegiatan
Monitoring dan evaluasi Prodi dilaksanakan oleh Unit Kerja
yang menangani Penjaminan Mutu secara berkala satu kali
dalam satu semester;
3) Sistem Penjaminan Mutu Ekternal (SPME) dilaksanakan oleh
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan/
atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melalui akreditasi
sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Pasal 64
Ketentuan Lain
Peraturan, ketentuan, pedoman dan panduan yang berkaitan
dengan Sistem Penjaminan Mutu diatur dalam peraturan
tersendiri.
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BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI, AKADEMIK DAN NON-AKADEMIK
Pasal 65
Pengertian Umum
Universitas Widya Mataram memiliki 3 (tiga) jenis Sanksi, yaitu
Sanksi Administrasi, Akademik dan Non-Akademik. Sanksi
administrasi, akademik dan non-akademik adalah penindakan
terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan
administrasi, ketentuan akademik atau ketertiban kampus.
Pasal 66
Sanksi Administrasi
Mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti sebagian atau seluruh
kegiatan akademik bila:
1) Tidak melakukan registrasi ulang dan tidak melakukan
permohonan cuti studi,
2) Tidak melaksanakan pelunasan biaya penyelenggaraan
pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
3) Sanksi administrasi diatur dalam peraturan tersendiri.
Pasal 67
Pelanggaran Akademik
Universitas Widya Mataram membagi pelanggaran akademik
menjadi Pelanggaran Akademik Ringan, Sedang dan Berat.
1) Pelanggaran Akademik Ringan meliputi:
a. Penyontekan dan/atau perbuatan curang
Adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak,
menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan
informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari
dosen yang bersangkutan dalam kegiatan akademik.
b. Perbantuan atau percobaan perbantuan Pelanggaran
Akademik Ringan.
Adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, membantu
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atau mencoba membantu menyediakan sarana atau
prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya
pelanggaran akademik ringan.
c. Penyertaan dalam Pelanggaran Akademik Ringan
Adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, bekerjasama
atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan
perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya
pelanggaran akademik ringan.
2) Pelanggaran Akademik Sedang :
a. Perjokian
Adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak,
menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau
kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan
orang lain atau kehendak sendiri, dalam kegiatan
akademik.
b. Pengulangan atas pelanggaran akademik ringan
c. Perbantuan atau percobaan perbantuan pelanggaran
akademik sedang
Adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, membantu
atau mencoba membantu menyediakan sarana atau
prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya
pelanggaran akademik sedang.
d. Penyertaan dalam Pelanggaran Akademik Sedang
Adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, bekerjasama
atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan
perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya
pelanggaran akademik sedang.
3) Pelanggaran Akademik Berat :
a. Plagiat
Adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam
memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai
untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau
seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui
sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber
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b.

c.

d.

e.

f.
g.

h.

secara tepat dan memadai.
Pemalsuan
Adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, tanpa
izin yang berwenang mengganti atau mengubah/
memalsukan nama, tanda tangan, nilai atau transkrip
akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas,
laporan praktikum, keterangan, atau laporan dalam
lingkup kegiatan akademik.
Penyuapan
Adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja,
mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain
dengan cara membujuk, memberi hadiah atau ancaman
dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap
prestasi akademiknya.
Penghinaan
Adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja,
menyampaikan perkataan, tulisan atau dalam bentuk
apapun yang pada pokoknya merendahkan martabat
kedudukan sesama mahasiswa, dosen, staf administrasi
maupun pejabat di lingkungan Universitas Widya
Mataram.
Tindak pidana yang diancam hukuman penjara 1 (satu)
tahun atau lebih berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Pengulangan atas pelanggaran akademik sedang.
Pelanggaran administrasi dan tata tertib berat.
Adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, baik
sendiri maupun kerjasama melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan ketentuan tata tertib dan
administrasi yang dikeluarkan kementerian yang
menangani pendidikan Indonesia
Perbantuan atau percobaan perbantuan Pelanggaran
Akademik Berat
Adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja,
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membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana
atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya
Pelanggaran Akademik Berat.
i. Penyertaan dalam Pelanggaran Akademik Berat
Adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja,
bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh
melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan
terjadinya Pelanggaran Akademik Berat.
Pasal 68
Sanksi Akademik
Sanksi akademik yang dikenakan terhadap mahasiswa dapat
berupa:
1) Dilarang untuk mengikuti kegiatan pembelajaran atau ujian,
2) Tidak diizinkan melanjutkan ujian,
3) Ujiannya dinyatakan batal dan tidak diberi nilai
4) Dilarang mengikuti sebagian atau semua kegiatan akademik
untuk jangka waktu tertentu (skors),
5) Diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Widya
Mataram (putus studi).
Pasal 69
Pejabat Pemberi Sanksi
Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi akademik ialah:
1) Ketua Program Studi,
2) Dekan,
3) Wakil Rektor Bidang Akademik.
Pasal 70
Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik
1) Sanksi Akademik terhadap Mahasiswa:
a. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Ringan
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1. Peringatan keras secara lisan oleh petugas atau tertulis
oleh Rektor/Wakil Rektor Bidang Akademik/Dekan/
Kaprodi.
2. Pengurangan nilai ujian dan/atau pernyataan tidak lulus
pada matakuliah atau kegiatan akademik dilaksanakan
oleh dosen pengampu yang bersangkutan baik atas
permintaan pimpinan fakultas/ketua program studi
maupun tidak.
b. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Sedang
Dicabut hak/izin mengikuti kegiatan akademik untuk
sementara oleh Rektor paling lama 2 (dua) semester.
c. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Berat
Setinggi-tingginya pemecatan atau dikeluarkan (dicabut
status kemahasiswaannya secara permanen) oleh Rektor.
Pasal 71
Sanksi Non-Akademik
Sanksi non-akademik dikenakan terhadap mahasiswa yang
melakukan pelanggaran keamanan, dan ketertiban kampus,
dapat berupa:
1) Diberi peringatan tertulis,
2) Diberi sanksi akademik bagi mahasiswa yang tetap
melaksanakan kegiatan terlarang walaupun sudah diberi
peringatan tertulis,
3) Diserahkan kepada yang berwajib.
Sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat non-akademik
diputuskan dalam suatu Rapat Pimpinan Fakultas dan atau
Universitas.
Pasal 72
Dikeluarkan atau Keluar
1) Mahasiswa yang keluar/ mengundurkan diri pada masa
perkuliahan tidak memperoleh pengembalian biaya
pendidikan,
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2) Seorang mahasiswa akan dikeluarkan apabila:
a. Mengajukan pengunduran diri,
b. Habis masa studi,
c. Total Masa Cuti Studi dan/atau Masa Non-Aktif melebihi 4
(empat) semester,
d. Tidak mencapai sks dan/atau Prestasi Akademik dari yang
telah ditetapkan dengan peraturan dan ketentuan yang
berlaku di Universitas Widya Mataram.
Pasal 73
Putus Studi atau Drop Out
1) Mahasiswa berstatus Putus Studi atau Drop Out adalah
mahasiswa yang dikeluarkan dan tidak dapat diterima
kembali di Universitas Widya Mataram,
2) Mahasiswa dinyatakan Putus Studi atau Drop Out karena:
a. Meninggal dunia,
b. Melakukan perbuatan yang melanggar aturan, merugikan
dan atau merusak nama baik Universitas Widya Mataram.
c. Tidak mampu menyelesaikan studinya karena alasan
akademik maupun non-akademik, sehingga melebihi batas
maksimal masa studi.
BAB XVIII
UNSUR-UNSUR PENUNJANG AKADEMIK
Pasal 74
Definisi danTugas
1) Unsur penunjang akademik adalah perangkat pelengkap di
bidang pendidikan, penelitian pengabdian kepada masyarakat
dan perencanaan yang ada di luar fakultas, dan program
studi,
2) Unsur penunjang akademik mempunyai tugas memberikan
pelayanan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan,
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penelitian, pengabdian pada masyarakat dan perencanaan
yang ada di luar fakultas, dan program studi,
3) Unsur penunjang akademik yang dimaksud adalah:
a. Unsur penunjang akademik yang bertugas melayani dan
mengelola kegiatan administrasi akademik dan
kemahasiswaan serta mengelola kegiatan pembelajaran;
b. Unsur
penunjang
akademik
yang
bertugas
mengembangkan koleksi, mengolah dan merawat bahan
pustaka, memberikan
layanan serta melaksanakan
administrasi perpustakaan; dan menjalankan fungsi
edukasi, fungsi informasi, fungsi riset, fungsi rekreasi,
fungsi publikasi, fungsi deposit, dan fungsi interpretasi;
c. Unsur penunjang akademik yang bertugas melaksanakan
kegiatan penelitian atau pengkajian dalam satu atau lebih
disiplin ilmu untuk menunjang Tridharma Perguruan
Tinggi;
d. Unsur penunjang akademik yang bertugas untuk
membantu
pimpinan
universitas
dalam
hal
pengembangan, pemanfaatan dan pelaksanaan teknologi
informasi dan komunikasi yang ada di Universitas Widya
Mataram;
e. Unsur penunjang akademik yang bertugas melaksanakan
penerimaan mahasiswa baru, menjalin hubungan baik
dan kerjasama dengan stakeholder;
f. Unsur penunjang akademik yang bertugas melakukan
pembinaan dan pengembangan kegiatan kemahasiswaan,
melakukan tracer study dan layanan informasi tentang
peluang kerja kepada alumni,
g. Unsur
penunjang
akademik
yang
bertugas
menyelenggarakan sistem penjaminan mutu, sistem audit
internal dan menjamin perbaikan mutu secara terus
menerus,
h. Unsur
penunjang
akademik
yang
bertugas
menyelenggarakan teknis administrasi keuangan.
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4) Tugas dan fungsi unsur-unsur penunjang akademik tersebut
diatur dengan pedoman tersendiri.
BAB XIX
PERATURAN KHUSUS
Pasal 75
Khusus
1) Peraturan Akademik ini merupakan pedoman penyusunan
peraturan akademik di tingkat Program Studi
2) Peraturan, pedoman dan panduan yang bersifat khusus pada
Pusat Studi dan unit-unit pendukung lainnya akan dibuatkan
tersendiri dan tidak bertentangan dengan Peraturan
Akademik ini.
BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 76
Peralihan
1) Segala hak dan kewajiban akademik Mahasiswa yang sudah
dipenuhi sebelum berlakunya peraturan ini tetap diakui dan
dinyatakan sah,
2) Segala hak dan kewajiban akademik Mahasiswa yang belum
dipenuhi dan berbeda dengan peraturan ini disesuaikan dan
diselesaikan secara kasuistik dengan Surat Keputusan Dekan,
3) Segala ketentuan yang diberlakukan sebagai peraturan
akademik atau yang setingkat dengan peraturan ini masih
tetap berlaku sebagai aturan pelengkap sepanjang menurut
sifatnya tidak bertentangan dengan peraturan akademik yang
baru.
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BAB XXI
PENUTUP

1)

2)
3)

4)
5)

Pasal 77
Penutup
Dengan diberlakukannya peraturan ini, maka Peraturan
Universitas Widya Mataram tentang Penyelenggaraan
Pendidikan dan peraturan-peraturan lain yang tidak
bersesuaian atau bertentangan dengan peraturan ini
dinyatakan tidak berlaku lagi,
Peraturan program studi mengacu pada peraturan ini dan
tidak boleh bertentangan atau tidak bersesuaian,
Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam
peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan
Rektor,
Peraturan ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan,
Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini,
peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal : 23 Juli 2019
Rektor/ Ketua Senat

Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec
NIP. 195712111986011003
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