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FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN

PENGANTAR
Puji Syukur kepada Tuhan YME, karena berkat penyertaanNya Pedoman
Akademik Fakultas Seni Rupa dan Desain 2019/2020 ini dapat diselesaikan.
Perkembangan dunia seni rupa dan desain membutuhkan penyempurnaan
yang terus menerus di dalam proses akademik, guna mengawal
pembentukan lulusan yang mampu bersaing di dunia professional terutama
secara global. Tahun ini Fakultas Seni Rupa dan Desain menyambut para
mahasiswa dari Program Studi Arsitektur yang telah berdiri sesuai ijin
operasional KEMENRISKTEKDIKTI No.1316/KPT/I/2018.
Pedoman akademik ini diperbaharui dengan menekankan pada kesiapan
calon lulusan secara karakter integritas, kepedulian dan keprimaan, yang
merupakan penerapan Nilai Hidup Kristiani yang dianut seluruh civitas
akademika Universitas Kristen Maranatha. Di sisi non akademik Fakultas
Seni Rupa dan Desain beserta kelima progdi dibawahnya juga melakukan
program pembinaan non-akademik yang menjadi kelengkapan wajib sebagai
syarat kelulusan.
Buku ini mengacu pada Pedoman Akademik Universitas, yang disesuaikan
dengan tuntutan dunia seni rupa dan desain, dan menjadi pegangan yang
wajib dipahami dan dijalankan bagi para dosen dan mahasiswa di lingkup
FSRD UK Maranatha di dalam menjalankan proses akademik.
Semoga kualitas lulusan yang dihasilkan dapat menjadi semakin prima di
dalam megnikuti perkembangan jaman bukan saja secara keilmuan terlebih
kematangan karakter. Tuhan memberkati.
Bandung, 22 Agustus 2019
Irena Vanessa Gunawan
Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain
Universitas Kristen Maranatha
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VISI, MISI,
. &TUJUAN

VISI
“Menjadi salah satu penyelenggara pendidikan tinggi seni rupa dan desain
bereputasi Internasional pada tahun 2030 dengan wawasan global yang
berpijak pada kekayaan budaya bangsa dan didorong semangat
kewirausahaan berdasarkan nilai hidup Kristiani”

MISI
“Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan
yang kreatif dan inovatif dengan kompetensi di bidang seni dan desain di
era global yang berpijak pada kekayaan budaya bangsa, bersemangat
wirausaha, dan berpegang pada nilai hidup Kristiani”

TUJUAN
“Menghasilkan lulusan kreatif dan inovatif dengan karakter budaya bangsa
dan nilai integritas, kepedulian terhadap lingkungan, dan keprimaan hidup
yang mampu berkiprah di bidang seni rupa dan desain di era global.”
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Penerapan Visi Misi Fakultas
Seni Rupa dan Desain
Pembentukan wawasan global, melalui program-program student exchange,
lecture exchange dan kompetisi/pameran bersama dengan para mitra
university di luar negeri. Dengan demikian walau tidak semua mahasiswa
pergi ke luar negeri namun mereka mendapat wawasan dari karya-karya
yang dipamerkan bersama, juri atau kuliah tamu dari mitra universitas di luar
negeri. Selain kerjasama yang dibina secara mandiri antar universitas, FSRD
juga menjadi bagian di dalam program AIMS (ASEAN International Mobility
for Student). Selain itu FSRD juga membuka kerjasama dengan perusahaan
di luar negeri seperti ISNPIDEA di Malaysia untuk magang dan perekrutan
lulusan.
Kekayaan budaya bangsa, melalui mata kuliah-mata kuliah budaya
lokal, topik-topik Tugas Akhir dan keikutsertaan di dalam penelitian dan
pengabdian dengan topik pengembangan budaya atau produk lokal. Keikut
sertaan di dalam pameran atau lomba dengan eksposure international juga
membuka wawasan tentang kekayaan budaya bangsa Indonesia, untuk
meningkatkan kecintaan dan apresiasi terhadap budaya bangsa Indonesia.
Semangat kewirausahaan, mahasiswa belajar untuk mengembangkan usaha
melalui mata kuliah bertopik kewirausahaan, namun terlebih mahasiswa
belajar untuk mengembangkan kemampuannya melihat peluang-peluang
untuk dikembangkan, hal ini berkaitan dengan kekayaan budaya bangsa
Indonesia yang terdiri dari ratusan suku yang belum dikembangkan
budayanya. Selain itu kewirausahaan juga berkenan dengan perilaku
pantang mundur, mencari jalan untuk meraih tujuan, dan terus menerus
mengembangkan dirinya dengan karakter yang baik yang dibentuk sesuai
misi FSRD. Selain itu mahasiswa mendapat kesempatan untuk magang/kerja
praktek pada industri/profesi/seniman untuk mendapatkan wawasan yang
seluas-luasnya sesuai bidang yang ditekuninya.
Misi dan Nilai Hidup Kristiani, terus meneliti untuk mencapai keprimaan,
belajar melihat peluang dan menggunakan apa yang di dapat untuk melayani
masyarakat banyak didukung dengan sikap yang penuh integritas, menjadi
nafas dari seluruh proses akademik dan non akademik yang berlangsung
di lingkungan FSRD. Hal ini tercermin di dalam pedoman akademik dan tata
tertib yang berlaku.
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Sistem

2.0

Pendidikan
Pendidikan di Universitas Kristen Maranatha diselenggarakan dengan
menggunakan Sistem Kredit Semester dengan pengertian dasar:

2.1 Sistem Kredit Semester
Adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan
Satuan Kredit Semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa,
beban tugas dosen, dan beban penyelenggaraan program.

2.2 Kredit
Adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi
mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggara program
pendidikan, dalam satuan waktu tertentu, serta besarnya pengakuan atas
keberhasilan pelaksanaan beban itu.

2.3 Semester
Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama
paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan
ujian akhir semester. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan
program studi dapat menyelenggarakan semester antara. Semester antara
diselenggarakan selama paling sedikit 8 (delapan) minggu. Apabila semester
antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit
16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir
semester antara.
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2.4 Satuan Kredit Semester (SKS)
1. 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi,
atau tutorial, terdiri atas kegiatan tatap muka 50 (lima puluh)
menit per minggu per semester; kegiatan penugasan terstruktur
60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan kegiatan
mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
2. 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau
bentuk lain yang sejenis, terdiri atas kegiatan tatap muka 100
(seratus) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri
70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
3. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk
lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi
capaian pembelajaran.
4. 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik
studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian
kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang
sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

2.5 Kurikulum
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian
pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan program studi

2.6 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (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.
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2.7 Pendidikan Tinggi
Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah
yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister,
program profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan
kebudayaan bangsa Indonesia

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

2.9 Pembelajaran
Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber
belajar pada suatu lingkungan belajar
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3.0

Pendidikan
Jenis Pendidikan Tinggi di Universitas Kristen Maranatha terdiri atas
pendidikan vokasi dan pendidikan akademik.

3.1 Program Vokasi
Program Vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang
menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu
sampai program sarjana terapan.
Program vokasi terdiri dari:
Program diploma yang merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukan
bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan
keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan, teknologi,
budaya dan/atau seni.

3.2 Program Akademik
Program Akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/ atau
program pasca sarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan
cabang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan/atau seni.
Program akademik terdiri dari:
Program sarjana diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau
sederajat serta mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi
melalui penalaran ilmiah.

18

3.3 Tujuan dan Arah Pendidikan
1. Program Diploma diarahkan pada lulusan yang menguasai
kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin maupun
yang belum akrab dengan sifat-sifat maupun kontekstualnya,
secara mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggungjawab
pekerjaannya, serta mampu melaksanakan pengawasan dan
bimbingan atas dasar ketrampilan manajerial yang dimilikinya.
Program diploma yang tersedia di Universitas Kristen Maranatha
berjenjang Diploma III.
2. Program Sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki
kualifikasi sebagai berikut:
a. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang
keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami,
menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah
yang ada di dalam kawasan keahliannya.
b. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang
dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan
produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap
dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama.
c. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri
berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan
bersama di masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai integrity
(integritas), care (kepedulian), dan excellence (keprimaan).
d. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi
dan atau kesenian yang merupakan keahliannya.

3.4 Masa Studi dan Beban Belajar
1. Untuk masa studi Program Diploma III adalah 3 (tiga) tahun
dengan paling lama 5 (lima) tahun akademik dengan beban
belajar mahasiswa paling sedikit 116 (seratus enam belas) SKS
2. Untuk masa studi Program Sarjana adalah 4 (empat) tahun
dengan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban
belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat)
SKS
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3. Beban belajar mahasiswa Program Diploma
Sarjana yang berprestasi akademik tinggi,
semester pada tahun akademik yang pertama
maksimum 24 (dua puluh empat) SKS per
semester berikutnya

III, dan Program
setelah 2 (dua)
dapat mengambil
semester pada

4. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi pada Program Diploma
III dan Program Sarjana merupakan Mahasiswa yang mempunyai
indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma
nol nol) dan memenuhi kriteria akademik.

3.5 Standar Proses Pembelajaran
1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal
tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi
untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan
2. Standar proses pembelajaran mencakup:
a. Karakteristik proses pembelajaran
terdiri
atas
sifat
interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik,
efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
b. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap
mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran
Semester (RPS).
c. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam
bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber
belajar dalam lingkungan belajar tertentu
d. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS.

3.6 Proses Pembelajaran
1. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan
secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah
dan dengan beban belajar yang terukur.
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2. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib
menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan
karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu
yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan
capaian pembelajaran lulusan.
3. Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan
pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi,
studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif,
pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah,
atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif
memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
4. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan
dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu
bentuk pembelajaran.
5. Bentuk pembelajaran dapat berupa:
a.
b.
c.
d.

kuliah;
responsi dan tutorial;
seminar; dan
praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik
lapangan.

wajib ditambah
6. Bentuk pembelajaran program sarjana
bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau
pengembangan
7. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau
pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah
bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap,
pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta
meningkatkan kesejahteran masyarakat dan daya saing bangsa.
8. Bentuk pembelajaran bagi program pendidikan sarjana wajib
ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada
masyarakat.
9. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat
merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen
dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi
untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan
kehidupan bangsa.
21
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Studi di dalam Universitas Kristen Maranatha
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4.4 Admisi Perpindahan Mahasiswa Warga Negara Indonesia
dari Perguruan Tinggi Luar Negeri
4.5 Admisi Penerimaan Mahasiswa Warga Asing
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4.0

Admisi
Admisi adalah proses pemberian status mahasiswa kepada pelamar yang
hendak menempuh studi pada Universitas Kristen Maranatha
1. Penerimaan mahasiswa baru.
2. Perpindahan mahasiswa antar Fakultas/ Program Studi di lingkungan
Universitas Kristen Maranatha.
3. Perpindahan mahasiswa Warga Negara Indonesia dari Perguruan
Tinggi lain di dalam negeri.
4. Perpindahan mahasiswa Warga Negara Indonesia dari Perguruan
Tinggi luar negeri.
5. Penerimaan mahasiswa warga negara asing.

4.1 Admisi Penerimaan Mahasiswa Baru
Penerimaan calon mahasiswa baru di Universitas Kristen Maranatha
diselenggarakan melalui Jalur Prestasi, Jalur Undangan, dan USM (Ujian
Saringan Masuk). Calon mahasiswa yang diterima adalah calon mahasiswa
yang dinyatakan lulus ujian saringan dan memenuhi persyaratan yang
ditentukan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru. Adapun Ketentuan
Penerimaan calon mahasiswa baru, bagi lulusan SMA, SMK, atau setara SMA
dengan Ijazah Paket C, Home Schooling, O-Level, A-level dengan batasan
tahun kelulusan adalah:
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1. SMA/ SMK:
Sesuai dengan bidang keilmuan program studi dimana calon
mahasiswa baru mendaftar
2

Ijazah Paket C
• Bagi siswa yang tidak lulus Ujian Nasional (UN) dan menempuh
paket C untuk menyelesaikan studinya
• Bagi siswa dengan lulusan Paket C dan memiliki rapor kelas X
s/d XII
• Tidak dapat mendaftar di Fakultas Kedokteran (Umum & Gigi)

3. Home Schooling
• Bagi siswa yang sudah lulus dan memperoleh Ijazah Paket C,
dan memiliki rapor kelas X s/d XII
• Tidak dapat mendaftar di Fakultas Kedokteran (Umum & Gigi)
4. Ijazah/ Sertifikat O–Level:
• Hanya berlaku bagi lulusan O–Level dengan sertifikasi
Cambridge
• Pada saat mendaftar, sudah mendapat Ijazah/ Sertifikat O –
Level dan memiliki ijazah paket C
• Tidak dapat mendaftar di Fakultas Kedokteran (Umum & Gigi)
5. Ijazah/Sertifikat A–Level:
• Diberlakukan sama seperti siswa SMA Reguler
• Pada saat dinyatakan diterima di UK Maranatha, diharuskan
untuk memiliki surat keterangan penyetaraan ijazah dari
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
• Dapat mendaftar di semua Fakultas/ program Studi dengan
memperhatikan jurusan yang sesuai dengan ijazah/Sertifikat
yang di miliki
6. Batasan Tahun Kelulusan:
• Khusus untuk yang memilih Fakultas Kedokteran (Umum &
Gigi), tahun kelulusan SMA dibatasi s/d lulusan 5 tahun terakhir
• Untuk Fakultas/Program Studi selain Kedokteran (Umum &
Gigi), tahun kelulusan SMA tidak dibatasi
25

4.2 Admisi Perpindahan Mahasiswa Antar Fakultas/Program
Studi di dalam Universitas Kristen Maranatha untuk
Program Diploma III dan Program Sarjana
1. Mahasiswa pada semester I sampai dengan semester II tidak
diperkenankan pindah ke Fakultas/Program Studi lainnya di
Universitas Kristen Maranatha, perpindahan baru dapat di
laksanakan sekurang-kurangnya di awal semester III.
2. Perpindahan Fakultas/Program Studi hanya dapat dilakukan
1 (satu) kali selama menempuh studi di Universitas Kristen
Maranatha.
3. Mahasiswa yang mengajukan pindah antar Fakultas/Program
Studi, mengajukan surat permohonan kepada Rektor.
4. Keputusan dari pengajuan kepindahan adalah mahasiswa dapat
langsung pindah ke Fakultas/Program Studi yang dituju atau
mahasiswa disarankan mengikuti Ujian Saringan Masuk yang
periode tahun akademik berikutnya.
5. Apabila permohonan perpindahan disetujui, maka keputusan
mengenai nilai yang dapat ditransfer dilakukan oleh Fakultas/
Program Studi yang dituju.
6. Bagi mahasiswa pindahan diberlakukan ketentuan administrasi
sesuai tahun akademik pada saat mahasiswa memulai studi di
Fakultas/Program Studi yang dituju.
7. Pelaksanaan perpindahan hanya dapat dilakukan pada setiap
awal semester melalui proses pengajuan perpindahan yang
telah diajukan selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum
perkuliahan dimulai.
8. Konversi mata kuliah dan nilai dilakukan pada semester pertama
mahasiswa diterima di fakultas/program studi baru.
Perpindahan studi mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor
setelah memperoleh rekomendasi dari Fakultas/Program Studi yang
dituju. Rektor berhak mengeluarkan ketetapan lain di luar ketentuan di
atas dengan pertimbangan khusus.
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4.3 Admisi Perpindahan Mahasiswa Warga Negara Indonesia
dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri lain
Perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi lain di dalam negeri
diatur dengan mempertimbangkan:
1. Status akreditasi Program Studi Perguruan Tinggi asal sekurangkurangnya sama status akreditasinya dengan Program Studi di
Universitas Kristen Maranatha
2. Tidak menerima mahasiswa pindahan dengan alasan dikeluarkan
dari Perguruan Tinggi asal, putus studi dari Perguruan Tinggi asal,
ataupun melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus.
3. Keputusan dari pengajuan kepindahan adalah pemohon dapat
langsung pindah ke Program Studi yang dituju atau pemohon
diwajibkan mengikuti Ujian Saringan Masuk atau bentuk lainnya
yang akan ditentukan berdasarkan pertimbangan pimpinan
Fakultas/Program Studi.
4. Pemohon mendapatkan surat lolos butuh dari Perguruan Tinggi
asal dan surat pengantar ke Kopertis Wilayah 4.
5. Apabila permohonan perpindahan disetujui, maka keputusan
mengenai nilai yang dapat ditransfer dilakukan oleh Program
Studi yang dituju.
6. Bagi mahasiswa pindahan diberlakukan ketentuan adminstrasi
sesuai tahun akademik pada saat mahasiswa memulai studi di
Fakultas/Program Studi yang dituju
7. Pelaksanaan perpindahan dilakukan pada awal tahun akademik
(semester ganjil) melalui proses pengajuan perpindahan yang
telah diajukan selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum
perkuliahan dimulai.
8. Konversi mata kuliah dan nilai dilakukan pada semester pertama
mahasiswa diterima di Fakultas/Program Studi yang baru.
Perpindahan studi mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor
setelah memperoleh rekomendasi dari Fakultas/Program Studi yang
dituju. Rektor berhak mengeluarkan ketetapan lain di luar ketentuan di
atas dengan pertimbangan khusus.
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4.4 Admisi Perpindahan Mahasiswa Warga Negara Indonesia
dari Perguruan Tinggi Luar Negeri
Perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi Luar Negeri diatur
dengan mempertimbangkan:
1. Status Fakultas/Program Studi Perguruan Tinggi asal di luar
negeri telah disetarakan oleh Kementrian Riset Teknologi dan
Pendidikan Tinggi di Indonesia.
2. Tidak menerima mahasiswa pindahan dengan alasan dikeluarkan
dari Perguruan Tinggi asal, putus studi dari Perguruan Tinggi asal,
ataupun melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus.
3. Mahasiswa pindahan dari luar negeri
diperlakukan sama
seperti mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain dengan
melengkapi semua persyaratan yang berlaku.
Perpindahan studi mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor
setelah memperoleh rekomendasi dari Fakultas/Program Studi yang
dituju. Rektor berhak mengeluarkan ketetapan lain di luar ketentuan di
atas dengan pertimbangan khusus.

4.5 Admisi Penerimaan Mahasiswa Warga Asing
Syarat bagi warga negara asing untuk menjadi mahasiswa:
1. Tamat dan memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah
Atas (SMA) atau yang sederajat.
2. Memperoleh Visa Kunjungan Sosial Budaya (VKSB) dari Kedutaan
Besar Republik Indonesia (KBRI), dan dokumen-dokumen lainnya
yang diperlukan.
3. Memenuhi persyaratan akademik, keuangan dan administratif
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen
Maranatha.
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5.0

Perwalian

Perwalian adalah kegiatan konsultasi antara Pembimbing Akademik (Dosen
Wali) dengan mahasiswa dibawah bimbingannya. Perwalian yang dilakukan
dalam rangka pengisian Dokumen Kontrak Beban Studi (DKBS) untuk
pembuatan kontrak akademik dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan
Fakultas/ Program Studi sesuai dengan proses yang berlaku.
Aktivitas perwalian meliputi kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan
mahasiswa, evaluasi hasil pembelajaran dan rencana kegiatan pembelajaran
berikutnya, termasuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang berkaitan
dengan akademik dan soft skill. Konsultasi antara Pembimbing Akademik
(Dosen Wali) dan mahasiswa dapat dilakukan sepanjang waktu setiap
semester, dilaksanakan di dalam kampus Universitas Kristen Maranatha,
Perwalian sekurang-kurangnya dilakukan 4 (empat) kali dalam 1 semester.

5.1 Perwalian
Perwalian adalah kegiatan konsultasi antara dosen wali dengan mahasiswa
yang berada di bawah bimbingannya dan dilakukan pada waktu tertentu
sepanjang semester, Perwalian dilakukan dalam rangka pengisian Formulir
Rencana Studi (FRS) untuk pembuatan kontrak akademik dilakukan
sebanyak 4 (empat) kali per semester dengan rincian aktivitas sebagai
berikut:
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A. Perwalian I: Sebelum Semester Reguler (Pengambilan kredit mata
kuliah semester dan pendaftaran DKBS)
Mahasiswa mengkonfirmasi dan melakukan finalisasi perwalian bayangan
yang dilakukan pada perwalian IV pada semester sebelumnya, sekaligus
memeriksa ulang kelengkapan nilai mata kuliah semester lalu. Pengajuan
cuti atau status aktif kembali setelah cuti dilakukan selambat-lambatnya
pada perwalian ini. Selain itu pada tahap perwalian ini dilakukan monitoring
kasus-kasus administrasi dan keuangan akademik, serta tindak lanjut dari
kasus student retention.
Perwalian ini bertujuan untuk monitoring finalisasi registrasi proyek
pendidikan semester reguler yang sedang berjalan (cek batal/tambah mata
kuliah dan status final keuangan), sosialisasi program Student Exchange.
Dosen wali wajib menandatangani DKBS yang akan digunakan sebagai
persyaratan mengikuti Ujian Tengah Semester. Selain itu pada perwalian ini
dilakukan pula monitoring problem yang berkaitan dengan proses registrasi
dan penjadwalan akademik.
B. Perwalian II: Awal Semester Reguler (setelah pendaftaran DKBS dan
sebelum Ujian Tengah Semester)
Perwalian ini bertujuan untuk monitoring finalisasi registrasi proyek
pendidikan semester reguler yang sedang berjalan (cek batal dan status
final keuangan), sosialisasi program Student Exchange. Dosen wali wajib
menandatangani DKBS yang akan
digunakan
sebagai
persyaratan
mengikuti Ujian Tengah Semester. Selain itu pada perwalian ini dilakukan
pula monitoring problem yang berkaitan dengan proses registrasi dan
penjadwalan akademik.

C. Perwalian III: Setelah Ujian Tengah Semester dan sebelum Ujian Akhir
Semester (Monitoring PBM & Penawaran Mata Kuliah Semester Padat)
Perwalian ini bertujuan untuk monitoring pelaksanaan PBM dan permasalahan
seputar perkuliahan, persiapan Ujian Akhir Semester, dan penawaran mata
kuliah semester padat. Selain itu disosialisasikan pula penawaran beasiswa,
penawaran program Student Exchange, dan pencatatan data prestasi
mahasiswa.
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D. Perwalian IV: Setelah Ujian Akhir Semester (Finalisasi pengambilan
kredit Semester Pendek dan Perwalian Bayangan Semester Reguler
y.a.d)
Perwalian ini bertujuan untuk finalisasi registrasi pengambilan mata kuliah
semester padat (bagi mahasiswa yang mengikuti semester pendek) dan
perwalian bayangan (konsultasi) untuk pengambilan mata kuliah semester
regular yang akan datang. Selain itu pada perwalian ini dilakukan pula
pencatatan kasus-kasus akademik seperti lewat batas waktu studi, dan
sebagainya. Mahasiswa yang ingin mengajukan cuti dapat mulai mengajukan
permohonan cuti pada prosedur perwalian ini.
Pada perwalian IV ini mahasiswa wajib mengisi Google Form yang disediakan
oleh masing-masing Program Studi untuk menentukan jumlah kelas setiap
mata kuliah. Mahasiswa WAJIB menyimpan bukti sudah mengisi Google
Form, tanpa bukti ini maka setiap ajuan permasalahan mengenai pengisian
Google Form tidak dapat diterima dan secara otomatis mahasiswa hanya
bisa mengambil total 12 SKS di semester tersebut.

5.2 Beban Ideal Dosen Wali
Beban ideal dosen wali adalah 20 (dua puluh) orang mahasiswa per
semester, sehingga dosen dapat mengenal setiap mahasiswa yang
dibinanya. Untuk hal tersebut dosen menyediakan waktu minimal 1 (satu)
jam per minggu untuk konsultasi terhadap masalah-masalah yang dihadapi
oleh para mahasiswanya.
Pengisian Dokumen Kontrak Beban Studi (DKBS) untuk pembuatan kontrak
akademik wajib dilakukan oleh:
1. Semua mahasiswa yang aktif.
2. Mahasiswa yang sedang menunggu Ujian Sidang Tugas Akhir.
3. Mahasiswa yang sedang mengerjakan Tugas Akhir.
Beban studi yang diambil mahasiswa minimal (tidak kurang dari 12 SKS),
kecuali memang mata kuliah yang harus ditempuh mahasiswa tersebut
sudah habis
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Pembimbing Akademik (Dosen Wali) memiliki kewajiban antara lain:
1. Memeriksa kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi oleh
mahasiswa yang dibimbingnya agar dapat mengikuti program
pendidikan dalam semester yang sedang berlangsung dengan lancar.
2. Dosen wali HARUS selalu memeriksa apakah mahasiswa yang
dibimbingnya sudah lulus Janevalla dan melampirkan
fotocopy
sertifikat Janevalla di depan buku Laporan Hasil Perkuliahan setiap
mahasiswa. Karena bila tidak ada sertifikat Janevalla maka dosen wali
dilarang untuk menvalidasi portofolio mahasiswa menjelang kelulusan.
3. Mengarahkan dan membantu mahasiswa dalam menyusun program
studinya, antara lain dalam mengisi DKBS untuk pembuatan kontrak
akademik atau memberikan pertimbangan mengenai mata kuliah yang
sebaiknya diambil untuk semester yang akan berjalan.
4. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa mengenai jumlah mata
kuliah yang sebaiknya diambil mahasiswa dengan memperhatikan
Indeks Prestasi (IP) atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang telah
dicapainya.
5. Mengikuti perkembangan studi setiap mahasiswa bimbingannya
sehingga dapat mengantisipasi sedini mungkin hambatan-hambatan
yang mungkin timbul dalam studi mereka.
6. Memberikan konsultasi kepada mahasiswa bimbingannya yang
menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan studinya. Apabila
mahasiswa tersebut memerlukan bimbingan dan konseling yang lebih
intensif, dapat meneruskannya antara lain kepada Bidang Kesejahteraan
Mahasiswa atau kepada Pusat Pelayanan Psikologi Terpadu (P3T)
Universitas Kristen Maranatha.
7. Membuat / mengisi berita acara perwalian sebagai dokumen bukti
kinerja dosen wali dan dokumen untuk proses perwalian selanjutnya
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Perwalian
1. Berdasarkan SK bila mahasiswa tidak ikut Perwalian 4 maka total SKS
yang boleh diambil adalah hanya 12 SKS.
2. Bila tidak mengikuti Perwalian I atau melewati batas waktu keseluruhan
Perwalian I (3 hari), maka mahasiswa/i akan Cuti Paksa.
3. Bila Perwalian I tidak mengikuti jadwal/ melewati jadwal yang sudah
ditentukan oleh masing - masing dosen wali dan masih dalam jadwal
keseluruhan perwalian (3 hari) maka total SKS yang boleh diambil adalah 12
SKS. Bila terlambat atau tidak mengikuti perwalian 2 dan 3 maka harus
mengisi form pengajuan perwalian susulan serta dikenai biaya
administrasi.
4. Surat Kuasa perwalian akan dibuatkan format standard untuk seluruh
prodi, diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan kepada dosen wali
maks 3 hari sebelum perwalian. Harus sudah ada tandatangan
mahasiswa yang diwakilkan dengan materai 6000 dan yang akan
mewakilkan sebelum tandatangan oleh dosen wali. Untuk kasus khusus
dikoordinasikan dengan kaprodi.
5. Sebelum Perwalian I untuk mahasiswa semester 2 dan seterusnya nilai
IPK semester yang sebelumnya sudah harus ada untuk memantau
apakah ada penurunan nilai IPK yang signifikan.
6. Para mahasiswa selama perkuliahan di FSRD, maksimal bisa diwakilkan
untuk Perwalian I maks 2 kali selama menempuh perkuliahan.
7. Dosen wali tidak boleh diwakilkan khusus di perwalian I dan 4 kecuali
bila dosen wali tersebut sedang ditugaskan oleh lembaga
8. Perwalian boleh dilakukan lebih awal dari jadwal yang sudah ditetapkan,
tetapi tidak boleh melebihi batas akhir input SAT yang ditentukan
Fakultas.
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5.3 Pendaftaran mahasiswa baru pada Program Studi D3 dan S1 di Fakultas
Seni Rupa dan Desain dilaksanakan pada awal tahun akademik dengan syarat :
• Dinyatakan lulus ujian saringan masuk atau diterima menjadi mahasiswa
Program Studi D3 dan S1 di Fakultas Seni Rupa dan Desain.
• Mengambil bukti setor mahasiswa di Biro Administrasi Akademik dan
melakukan pembayaran uang kuliah pada bank yang ditunjuk oleh
Universitas.
• Mengambil NRP dan Formulir Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru
dengan menyerahkan foto copy bukti pembayaran uang kuliah.
• Melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan Formulir
Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru beserta persyaratannya di Biro
Administrasi Akademik.
• Mahasiswa Warga Negara Asing, dapat mendapatkan informasi lebih
rinci di Biro Administrasi Akademik.
Penerimaan calon mahasiswa baru Universitas Kristen Maranatha
diselenggarakan melalui PMDK (Penelusuran Minat Dan Kemampuan) dan
USM (Ujian Saringan Masuk) yang dilakukan dalam beberapa periode. Calon
mahasiswa yang diterima adalah yang lulus seleksi USM dan memenuhi
persyaratan yang ditentukan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru.
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5.4 Daftar Ulang
Setiap mahasiswa wajib melakukan pendaftaran ulang pada setiap awal
semester dengan melakukan dua hal berikut:
• Perwalian tatap muka dengan dosen wali dan
• Penginputan data DKBS di SAT.
Apabila seorang mahasiswa tidak melakukan salah satu atau kedua hal
tersebut maka akan berakibat mahasiswa tersebut tidak dapat mengikuti
perkuliahan pada semester berikutnya, dan hal ini diperhitungkan sebagai
mahasiswa berstatus cuti paksa.
Mahasiswa cuti akademik maupun mahasiswa yang terkena sanksi akademik
berupa cuti paksa tetap diwajibkan melakukan pendaftaran ulang dengan
cara memperpanjang cuti akademik atau mengajukan pengaktifan kembali
cuti akademik yang dilanjutkan dengan melakukan perwalian. Mahasiswa
yang terkena skorsing tetap diwajibkan membayar uang kuliah 12 SKS dan
uang pengembangan, biaya daftar ulang dan biaya asuransi.
Adapun peraturan Fakultas Seni Rupa dan Desain mengenai daftar ulang
adalah sebagai berikut:
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Pendaftaran ulang harus disertai dengan pembayaran :
• Biaya kuliah sejumlah SKS yang diambil dengan batas minimal 12 SKS,
kecuali bagi mahasiswa yang jumlah kredit belum tempuhnya kurang
dari 12 SKS (dibuktikan dengan surat keterangan dari Dosen Wali / Ketua
Program Studi).
• Biaya Studio (khusus D3 Seni Rupa dan Desain konsentrasi Fashion
Design).
• Biaya pengembangan.
• Biaya daftar ulang.
• Biaya asuransi.
Besarnya biaya-biaya tersebut ditentukan oleh pihak Fakultas dan
Universitas Kristen Maranatha.
Mahasiswa dapat melunasi kewajiban keuangan dalam 2 (dua) cara
pembayaran, dengan ketentuan sebagai berikut :
• Cara I : membayar lunas di awal semester.
• Cara II : mencicil biaya sebanyak 3x (dengan penetapan tambahan biaya
administrasi bank sebesar 2% dari seluruh kewajiban keuangan).

SIKLUS AKADEMIK

Bagan.2.1.
Ilustrasi Siklus Akademik untuk 1 (satu) Tahun Akademik.
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SIKLUS WAKTU PEMBAYARAN: Semester Ganjil

Bagan.2.2.
Ilustrasi Siklus Pembayaran Semester Ganjil

SIKLUS WAKTU PEMBAYARAN: Semester Genap

Bagan.2.3.
Ilustrasi Siklus Pembayaran Semester Genap
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Untuk cara pembayaran ke-2, apabila sampai dengan batas perwalian
semester berikutnya kewajiban pembayaran keuangan tidak dipenuhi,
maka mahasiswa yang bersangkutan tidak akan dapat menginput data
DKBS ke SAT, sehingga pada semester berikutnya tidak dapat mengikuti
perkuliahan. Dengan demikian mahasiswa akan berstatus cuti paksa
sebagai sanksi administrasi, dengan tetap berkewajiban untuk membayar
uang kuliah 12 SKS dan uang pengembangan, biaya daftar ulang, dan biaya
asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang (perwalian) atau
sedang cuti akademik atau terkena skorsing tidak berhak mengikuti
seluruh kegiatan akademik (perkuliahan, praktikum, ujian, bimbingan, dan
lain sebagainya) serta tidak berhak menggunakan fasilitas yang ada
(peminjaman buku perpustakaan, penggunaan laboratorium, dsb) pada
semester tersebut.
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6.0

6.1 Beban Studi Mahasiswa Baru
Mahasiswa baru yang memasuki semester pertama dikenakan beban
studi secara paket (Mata Kuliah ditentukan oleh Fakultas/Program
studi masing- masing).
Bagi yang tidak mengambil beban studi sesuai dengan paket harus
mendapatkan dispensasi dari Dekan masing-masing Fakultas.
Mahasiswa baru dengan beban studi kurang dari paket namun tidak
memiliki dispensasi dari Dekan akan tetap dikenakan biaya beban studi
sama dengan biaya paket yang berlaku bagi mahasiswa semester
Fakultas/Program studi yang bersangkutan.
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6.2 Beban Studi Mahasiswa
1. Beban studi mahasiswa dalam satu semester adalah jumlah
beban kredit yang dapat diambil oleh mahasiswa dalam semester
yang bersangkutan.
2. Setiap mahasiswa dapat mengambil beban studi sesuai dengan
kemampuannya dengan memperhatikan prestasinya dalam
bidang akademik yang dinyatakan dalam IP atau IPK.
3. Penentuan beban studi yang dapat diambil pada suatu semester
dilakukan bersama-sama dengan Pembimbing Akademik (Dosen
Wali) dengan memperhatikan tabel berikut:
IP atau IPK

Jumlah SKS yang dapat diambil

<1.50

12

1.50 ≤ IP /IPK < 1.99

13 - 15

2.00 ≤ IP / IPK < 2.49

16 - 18

2.50 ≤ IP / IPK < 2.99

19 - 21
22 - 24

IP / IPK ≥ 3.00

4. Mahasiswa yang pada awal semester tidak melakukan perwalian
untuk pembuatan kontrak akademik akan dikenai biaya daftar
ulang dan pengembangan. Mahasiswa yang bersangkutan
dikenakan status Tanpa Kabar.
5. Perubahan Dokumen Kontrak
diselenggarakan apabila:

Beban

Studi

(DKBS)

hanya

• Fakultas/Program Studi mengubah jumlah kelas mata kuliah
yang sudah direncanakan sebelumnya.
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• Ada nilai Mata Kuliah Prasyarat yang belum masuk.
• Ada nilai Mata Kuliah yang baru masuk setelah perwalian
dilakukan, sehingga IPK dan jumlah SKS yang dapat diambil
berubah.
• Ada mata kuliah yang tidak sesuai dengan rencana studi.
• Ada nilai Mata Kuliah yang dinyatakan lulus yang ditempuh
melalui semester antara.
6. Penetapan/pemilihan mata kuliah yang akan diambil ditentukan
dengan memperhatikan:
• Prasyarat, diatur oleh Fakultas/Program Studi masing-masing.
Jadwal Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester,
• Perkuliahan dan Praktikum yang ditetapkan oleh Fakultas/
Program Studi masing-masing.
• Adanya pertimbangan khusus dari dosen wali dengan seijin
Ketua Program Studi/Dekan.
7. Dokumen Kontrak Beban Studi (DKBS) sebagai hasil dari
pembuatan kontrak akademik wajib diambil Fakultas/Program
Studi masing-masing dan diperiksa kembali oleh mahasiswa.
Kelalaian pengambilan atau pemeriksaan Dokumen Kontrak
Beban Studi (DKBS) dengan segala akibatnya menjadi tanggung
jawab mahasiswa sepenuhnya.
8. Dokumen Kontrak Beban Studi (DKBS) yang sah digunakan
sebagai bahan perhitungan biaya studi dan tanda pengenal
peserta kuliah/responsi/asistensi/praktikum/ujian.
9. Dispensasi yang diberikan oleh Fakultas/Program Studi dapat
berbentuk:
• Dispensasi beban studi kurang dari 12 SKS (bila memang mata
kuliah yang ditempuh mahasiswa tersebut sudah habis).
• Dispensasi beban studi melebihi batas yang diijinkan IP/IPK.
• Dispensasi beban studi yang tidak sesuai dengan paket (untuk
mahasiswa baru).
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10. Mahasiswa yang masih memiliki tunggakan keuangan pada
semester sebelumnya tidak diijinkan mengikuti pendidikan
selanjutnya sampai masalah keuangan tersebut diselesaikan.
11. Kontrak pengambilan beban studi merupakan satu kesatuan yang
tidak dapat dipisahkan, termasuk kewajiban pembayarannya dan
tidak dapat dibatalkan sebagian atau seluruhnya, kecuali ada
perubahan penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar (PBM).
12. Mahasiswa yang melalaikan pembayaran kewajiban keuangan
studinya dapat dikenakan sanksi:
• Biaya administrasi.
• Tidak dapat mengetahui dan tidak berhak atas hasil studi yang
telah diperoleh sampai dengan yang bersangkutan melunasi
tunggakannya, paling lambat 1 (satu) semester berikutnya
• Bila melebihi batas waktu yang ditentukan dan pelunasan
tunggakan belum dipenuhi, maka nilai mahasiswa yang
bersangkutan akan ditangguhkan
• Tidak mendapat ijin untuk mengikuti semua jenis perkuliahan
berikutnya.

6.3 Dokumen Kontrak Beban Studi (DKBS)
a. Harus dibawa ketika UTS dan UAS, bila gagal memperlihatkan
DKBS hingga batas waktu ujian yang ditentukan oleh dosen
yang bersangkutan maka UTS dianggap 0 atau Fail, berlaku
juga untuk UAS
b. Bila DKBS lupa dibawa maka mahasiswa memiliki kesempatan
untuk mengambil DKBS dengan konsekuensi pengurangan
waktu ujian sampai DKBS berhasil diperlihatkan. Atau print
kembali DKBS dengan menyerahkan denda Rp. 50.000,-
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c.

Untuk Tipe Tes: Tes Presentasi: seluruh mahasiswa harus
hadir 15 menit dengan DKBS sebelum presentasi dimulai.
Tes Essay/Multiple Choice: mahasiswa/i memiliki
waktu
untuk memperlihatkan DKBS hingga batas waktu ujian yang
disediakan oleh dosen penguji atau yang tertera di kertas soal
ujian (waktu ujian tidak akan ditambah), Tes pengumpulan tugas:
harus mengumpulkan tugas kepada dosen penguji dengan
memperlihatkan DKBS, (gagal memperlihatkan DKBS tidak
akan diterima) serta tidak melewati batas waktu pengumpulan
tugas yang telah ditentukan oleh dosen penguji.

d. Susulan UTS dan UAS boleh diberikan oleh dosen penguji
selama tidak melewati batas akhir pengumpulan nilai UTS
dengan nilai tertinggi adalah B+. Untuk ujian UTS dan UAS
susulan harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Program
Studi setelah diajukan langsung oleh dosen bersangkutan.
Kecuali untuk mahasiswa/i yang terkena musibah seperti: sakit
dan harus diopname (wajib membawa serta keterangan dari
Rumah Sakit, anggota keluarga inti meninggal dunia, masih bisa
mendapatkan nilai A (mahasiswa/i yang bersangkutan juga
harus membuat surat pernyataan bermaterai dan tandatangan).
e. Alasan yang menyebabkan mahasiswa/i Fail dalam UTS dan
UAS adalah lupa jadwal ujian, gagal memperlihatkan DKBS
hingga ujian berakhir, terlambat hadir hingga batas waktu ujian,
tidak hadir ujian tanpa kabar.
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7.0

7.1 Proses Belajar-Mengajar (selanjutnya disingkat PBM)
PBM dapat diselenggarakan dalam beberapa bentuk:
1. Semester Reguler
• Semester Reguler diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan,
tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk
ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Satu tahun
akademik terdiri atas 2 (dua) semester regular.
• Khusus kelas studio yang 2 kali pertemuan dalam seminggu,
tatap muka paling sedikit 32 (tiga puluh dua) kali termasuk
ujian termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

2. Semester Antara
Semester antara diselenggarakan:
• Selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
• Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) SKS;
• Sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian
pembelajaran yang telah ditetapkan
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• Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk
perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali
termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir
semester antara.
• Jumlah mata kuliah yang ditawarkan maksimal 10 (sepuluh).

7.2 Proses Belajar-Mengajar (PBM) dibedakan dalam 3 bentuk:
1. Penyampaian teori
yaitu program
pengajaran
yang
mengkaji teori-teori
ilmu pengetahuan tertentu dengan tujuan membina dan
mengembangkan kemampuan akademik mahasiswa.
2. Praktikum
yaitu suatu program pengajaran yang melatih mahasiswa untuk
melakukan suatu eksperimen atau percobaan dalam bidang ilmu,
seni atau teknologi tertentu.
3. Praktek kerja lapangan
yaitu suatu program pengajaran yang memberikan pengalaman
nyata kepada mahasiswa untuk memperoleh kemampuan
profesional yang dituntut program studi yang dipilih olehnya.

7.3 Responsi/Asistensi/Tutorial
1. Responsi/Asistensi/Tutorial adalah kegiatan yang menunjang
atau melengkapi perkuliahan sebagai bagian dari kegiatan
terstruktur kuliah maupun praktikum.
2. Responsi/Asistensi /Tutorial dilakukan oleh dosen mata kuliah
yang bersangkutan dan/atau oleh asisten dosen.
3. Kegiatan Responsi/Asistensi /Tutorial dapat berupa:
• Diskusi dan pendalaman materi kuliah atau praktikum yang
diberikan untuk lebih memantapkan pemahaman mahasiswa.
• Bimbingan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan tugastugas yang diberikan.
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7.4 Pelaksanaan Perkuliahan
1. Kuliah, asistensi/tutorial dan praktikum dilaksanakan sesuai
dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Mahasiswa diwajibkan menghadiri perkuliahan 1 (satu) kali
seminggu secara penuh (100 %) dengan 16 (enambelas) kali
pertemuan, maksimum absen sebanyak 3 (tiga) kali (bila absen
sebanyak 4 (empat) kali maka otomatis tidak lulus di mata kuliah
tersebut), yang dapat digunakan bila mahasiswa sakit dengan
menyerahkan bukti surat dokter, ada keluarga dekat yang
meninggal dan berdasarkan pertimbangan Fakultas/Program
Studi untuk dapat mengikuti UTS dan UAS, sedangkan kewajiban
kehadiran untuk responsi/asistensi/ praktikum sesuai dengan
peraturan masing-masing Fakultas/Program Studi.
3. Mahasiswa diwajibkan menghadiri perkuliahan 2 (satu) kali
seminggu secara penuh (100 %) dengan 32 (tigapuluh dua) kali
pertemuan, maksimum absen sebanyak 6 (enam) kali (bila absen
sebanyak 7 (tujuh) kali maka otomatis tidak lulus di mata kuliah
tersebut), yang dapat digunakan bila mahasiswa sakit dengan
menyerahkan bukti surat dokter, ada keluarga dekat yang
meninggal dan berdasarkan pertimbangan Fakultas/Program
Studi untuk dapat mengikuti UTS dan UAS, sedangkan kewajiban
kehadiran untuk responsi/asistensi/ praktikum sesuai dengan
peraturan masing-masing Fakultas/Program Studi.
Kehadiran mahasiswa dicatat dalam Daftar Hadir Mahasiswa dan
Dosen.

7.5 Orientasi Mahasiswa

1. Mahasiswa wajib mengikuti Orientasi Mahasiswa Tingkat
Universitas (Wiratha) dan Orientasi Mahasiswa Tingkat Fakultas
(Janevalla)
2. Syarat kelulusan Wiratha akan mengikuti aturan dari Pihak
Universitas Kristen Maranatha
3. Syarat utama untuk mengikuti Janevalla adalah lulus Wiratha
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4. Bila tidak lulus atau tidak mengikuti Janevalla, maka tidak dapat
mengikuti sidang skripsi/ tugas akhir. Dosen wali juga tidak akan
mengvalidasi portofolio mahasiswa yang bersangkutan diakhir
masa kuliah.
5. Syarat kelulusan Janevalla
a. Mencapai poin 1200
b. Kehadiran 80%
c. Wajib mengikuti dan terlibat dalam acara Penyambutan
Wisudawan
d. Mengumpulkan Lembar Persetujuan Orangtua Mahasiswa
Baru yang sudah ditandatangan di atas meterai Rp. 6000,6. Bila seluruh point di atas tidak dipenuhi maka wajib mengulang
Janevalla di tahun berikutnya
7. Bila point c tidak diikuti walaupun poin 1,2 dan 4 dipenuhi maka
otomatis tidak lulus dan harus mengulang Janevalla di tahun
berikutnya
8. Bila point a dan/atau b kurang memenuhi syarat sementara point c
dan d sudah dipenuhi maka mahasiswa wajib mengikuti Janevalla
kembali di tahun berikutnya atau dapat menggantinya dengan
mengikuti program Live in atau Latihan Dasar Kepemimpinan
yang diadakan oleh Biro Kemahasiswaan Universitas Kristen
Maranatha.

7.6 Skripsi/Tugas Akhir
Ujian akhir program studi suatu program diploma/sarjana, dapat terdiri atas
ujian komprehensif atau ujian karya tulis atau ujian skripsi.
Kegiatan penyusunan Skripsi/Tugas Akhir bertujuan untuk melatih mahasiswa
membuat rencana kerja guna mencapai target yang direncanakan,
memanfaatkan berbagai ilmu, informasi dan kemampuan yang dimiliki untuk
menganalisis juga memberikan saran/masukan, juga melatih mahasiswa
menyusun laporan ilmiah.
1. Ketentuan Skripsi/Tugas Akhir
• Mahasiswa telah menempuh dan lulus dalam jumlah kredit
yang telah ditentukan oleh Fakultas/Program Studi dan
tercantum dalam Dokumen Kontrak Beban Studi (DKBS) /
kontrak akademik yang disepakati.
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• Mahasiswa mengajukan permohonan menyusun skripsi
kepada Ketua Program Studi dengan melengkapi formulir
pengambilan skripsi pada awal semester berjalan.
• Selama bimbingan skripsi berjalan mahasiswa harus
selalu aktif terutama dalam hal perbaikan-perbaikan dan
penandatanganan berita acara bimbingan.
• Mahasiswa memilih salah satu topik/materi pokok/bidang
skripsi yang tersedia sesuai kompetensinya.
• Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri
berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan
bersama di masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai integrity
(integritas), care (kepedulian), dan excellence (keprimaan).
• Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi
dan atau kesenian yang merupakan keahliannya.
• Mata Kuliah Skripsi/Tugas Akhir tercantum dalam Dokumen
Kontrak Beban Studi (DKBS) semester berjalan.
• Bobot SKS Skripsi/Tugas Akhir ditentukan oleh Fakultas/
Program Studi masing-masing.
• Masa berlaku Skripsi/Tugas Akhir meliputi proses Seminar
Proposal Skripsi/Tugas Akhir, pembuatan Skripsi/Tugas Akhir,
Seminar Pra Sidang Skripsi/Tugas Akhir, Ujian Sidang Skripsi/
Tugas Akhir hingga selesainya buku Skripsi/Tugas Akhir.
• Skripsi/Tugas Akhir harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu)
semester dan dapat diperpanjang 1 (satu) semester lagi
atas persetujuan dosen pembimbing dengan mencantunkan
kembali pada Dokumen Kontrak Beban Studi (DKBS) pada
saat pembuatan kontrak akademik. Bila masa berlaku
sebuah topik Skripsi/Tugas Akhir sudah terlampaui, maka
topik tersebut harus diganti dengan topik yang baru, disertai
dengan penggantian dosen pembimbing.
• Jumlah dosen pembimbing paling banyak 2 (dua) orang, yaitu
Dosen Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping
(bila diperlukan).
• Skripsi/Tugas Akhir dinyatakan gugur apabila:
1) Tidak dapat diselesaikan sesuai masa berlaku
yang ditentukan.
2) Tidak berhasil dinyatakan lulus dalam maksimal 2
(dua) kali Ujian Sidang Skripsi/Tugas Akhir.
3) Skripsi/Tugas Akhir terbukti merupakan hasil
plagiarisme atau kecurangan lainnya.
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• Apabila ada keraguan tentang suatu judul Skripsi/Tugas Akhir
dan setelah ada pembuktian bahwa Skripsi/Tugas Akhir
tersebut bukan hasil karya tulis mahasiswa yang bersangkutan
akan tetapi merupakan jiplakan, tiruan.
• Mahasiswa Diploma III (D3) dinyatakan dapat mengambil mata
kuliah Skripsi/Tugas Akhir bila sudah mengikuti Studi Tour
yang diadakan oleh program studi.
2. Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir
Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir adalah tenaga pengajar yang memiliki
salah satu atau lebih kualifikasi akademik yang relevan:
• Bergelar Doktor.
• Bergelar Magister dengan jenjang akademik minimal Asisten
Ahli.
• Jika butir (a), dan (b) tidak terpenuhi, Dekan dapat menentukan
kebijakan berdasarkan surat keputusan (SK) Dekan tentang
penetapan khusus pembimbing di program studi atau
fakultasnya dengan ketentuan minimal bergelar Magister.
3. Persyaratan Mengikuti Sidang Skripsi/Tugas Akhir
• Mahasiswa telah menyelesaikan seluruh persyaratan
administrasi akademik yang ditetapkan oleh masing-masing
Fakultas/Program Studi (minimal jumlah SKS yang telah
ditempuh dan lulus, dan lain-lain) juga menyelesaikan kewajiban
keuangan.
• Mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester
yang bersangkutan. IPK minimum 2,00 (dua koma nol nol).
• Mahasiswa telah mengikuti dan lulus Orientasi Kemahasiswaan
Tingkat Universitas/Wiratha dan Orientasi Kemahasiswaan
Tingkat Fakultas/Janevalla dengan memperlihatkan sertifikat
keikutsertaan.
• Mahasiswa Strata 1 (S1) dinyatakan dapat mengikuti sidang
Skripsi/Tugas Akhir dengan mendapatkan predikat minimal
2 bintang atau mengumpulkan poin Portofolio Mahasiswa
minimal 301
• Mahasiswa Diploma III (D3) dinyatakan dapat mengikuti Skripsi/
Tugas Akhir dengan mendapatkan predikat minimal 2 bintang
atau mengumpulkan poin Portofolio Mahasiswa minimal 211
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4. Ujian Sidang Skripsi/Tugas Akhir
• Ujian Sidang Skripsi/Tugas Akhir dibuka oleh Dekan atau wakil
dekan (apabila dekan berhalangan hadir) dan selanjutnya
dipimpin oleh dosen Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir
mahasiswa yang bersangkutan, dihadiri oleh minimal 2 (dua)
dan maksimal 3 (tiga) dosen Penguji dengan kompetensi yang
sesuai dengan topik Skripsi/Tugas Akhir.
• Ketentuan Dosen Penguji Skripsi/Tugas Akhir adalah tenaga
pengajar yang memenuhi paling sedikit salah satu kualifikasi
berikut :
1) Bergelar Doktor, atau
2) Bergelar Magister dan memiliki jenjang jabatan
akademik minimal Asisten Ahli, atau
3) Jika butir (a), dan (b) tidak terpenuhi, Dekan dapat
menentukan kebijakan berdasarkan surat keputusan
(SK) Dekan tentang penetapan khusus pembimbing
di program studi atau fakultasnya dengan ketentuan
minimal bergelar Magister.
• Komponen Nilai Skripsi/Tugas Akhir terdiri atas nilai bimbingan
dari dosen Pembimbing dan nilai Ujian Sidang Skripsi/Tugas
Akhir dari dosen Penguji.
• Bobot nilai untuk dosen Pembimbing dan dosen Penguji dalam
menghitung Nilai Skripsi/Tugas Akhir ditentukan oleh Fakultas/
Program Studi.
• Yudisium sidang ujian sarjana didasarkan pada IPK. Mahasiswa
yang dinyatakan lulus sidang ujian sarjana apabila mahasiswa
memperoleh IPK minimal 2,00. Yudisium dapat diikuti oleh
mahasiswa Tugas Akhir yang sudah menyelesaikan seluruh
kewajiban yaitu mengumpulkan Laporan Tugas Akhir yang
sudah direvisi, Compact Disc (CD) berisi karya tugas akhir dan
CD berisi Jurnal Tugas Akhir.
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5. Pembukaan Sidang Skripsi/Tugas Akhir
• Mahasiswa wajib hadir karena ada pengarahan mengenai tata
cara untuk sidang
• Bila berhalangan, wajib mengajukan surat resmi minimum 3
hari sebelum jadwal, diajukan kepada koordinator untuk di
approve oleh kaprodi
• Bila tidak hadir tanpa kabar maka otomatis dianggap
mengundurkan diri dari MK Tugas Akhir. Konsekwensinya adalah
mengulang proses TA dari awal. Ketidakhadiran mendadak
tanpa kabar yang diperbolehkan bila ada surat sakit resmi dari
Rumah Sakit (tidak terima surat sakit dari klinik), musibah tanpa
force major, dan ada anggota keluarga Inti (Bapak, Ibu, Kakek,
Nenek, Saudara Kandung) yang meninggal.)
• Pakaian untuk pembukaan sidang: untuk pria, busana formal
tradisional Indonesia (batik, tenun, lengan panjang) atau
busana formal Internasional (kemeja, dasi standard atau
kupu - kupu, jas/blazer, celana panjang kain (bukan jeans)
bersepatu formal, dilarang menggunakan sandal, sneakers,
crocs, wakai (berlaku untuk wanita dengan tambahan tidak
boleh menggunakan sepatu sandal terbuka dengan jari kaki
terekspos). Untuk wanita, busana formal tradisional Indonesia
(batik, tenun) atau busana formal Internasional (blus, celana
panjang atau rok, jas/blazer.)
• Waktu pembukaan sidang akan dibuka pada waktu yang telah
disepakati bersama, dengan toleransi keterlambatan 15 menit
(daftar absen akan ditutup/tidak bisa tanda- tangan)
• Bila mahasiswa/i terlambat hadir/melewati masa toleransi
keterlambatan dalam pembukaan sidang maka nilai sidang
akhir akan dikurangi 1 tingkat batas atas.
• Bila mahasiswa/i baru hadir setelah acara pembukaan sidang
berakhir maka nilai sidang akhir akan turun 2 batas atas kecuali
ada surat sakit opname dan surat kedukaan
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6. Pelaksanaan Ujian Sidang Skripsi/Tugas Akhir
• Pakaian untuk sidang akhir, (seperti pembukaan sidang/sesuai
dengan ciri khas masing - masing prodi)
• Bila peserta sidang berhalangan hadir karena alasan seperti
pada pembukaan sidang, maka koordinator TA akan mengatur
waktu perubahan jadwal sidang.
• Bila mahasiswa peserta sidang TA terlambat 15 menit (jam
internasional) dari waktu yang sudah disepakati bersama oleh
ketua sidang, ketua penguji, penguji dan mahasiswa maka nilai
akhir TA mahasiswa akan dikurangi 1 tingkat
• Bila mahasiswa peserta sidang TA terlambat lebih dari 30
menit (jam internasional) dari waktu yang sudah disepakati
bersama oleh ketua sidang, penguji dan mahasiswa maka MK
Tugas Akhir Fail dan harus mengulang kembali di semester
selanjutnya.
7. Yudisium Sidang Skripsi/Tugas Akhir
• Sebelum Yudisidium mahasiswa sudah harus membereskan
semua urusan administrasi, pembayaran dan syarat-syarat
yang ditentukan oleh masing-masing prodi. Hasil Yudisidium
akan disenatkan terlebih dahulu.
• Mahasiswa wajib hadir, bila berhalangan maka aturan berlaku
seperti pembukaan sidang.
• Bila tidak hadir tanpa kabar atau hadir setelah acara Yudisium
berakhir, maka kelulusan akan diundur ke Yudisidium semester
selanjutnya sehingga tidak dapat mengikuti wisuda. Mahasiswa
harus mengambil matakuliah TA kembali dan membayar
semua kewajiban sebagai mahasiswa/i agar status tetap aktif.
• Pakaian ditentukan sama seperti pembukaan sidang.
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Evaluasi Studi
Bentuk Evaluasi Studi
Evaluasi Hasil Studi
Sistem Penilaian

8.0

Evaluasi
Studi
Mahasiswa

8.1 Evaluasi Studi
Evaluasi Studi adalah:
1.) Evaluasi keberhasilan usaha belajar mahasiswa, dilakukan dengan
cara mendapatkan informasi mengenai sejauh mana mahasiswa telah
mencapai tujuan yang dirumuskan dalam kurikulum.
2.) Evaluasi keberhasilan studi semester dilakukan pada tiap akhir
semester, meliputi nilai mata kuliah yang diambil mahasiswa selama
satu semester. Hasil evaluasi ini digunakan untuk menentukan jumlah
beban studi yang boleh diambil mahasiswa yang bersangkutan.

8.2 Bentuk Evaluasi Studi
Evaluasi keberhasilan usaha belajar mahasiswa dilakukan dengan
melibatkan dosen wali, dengan bentuk konsultasi dan intervensi intensif
untuk meningkatkan prestasi mahasiswa, pada periode perwalian ataupun
pada periode lainnya.

61

8.3 Evaluasi Hasil Studi
Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dengan jumlah
kredit sesuai dengan program studi masing-masing, oleh Fakultas dinyatakan
telah menyelesaikan program pendidikan.
1. Evaluasi Hasil Studi Program Sarjana
Syarat-syarat mahasiswa dapat dinyatakan telah menyelesaikan
program sarjana, sebagai berikut :
• Mencapai IPK  2,0 (dua koma nol).
• Tidak terdapat huruf mutu D & E.
• Sudah mengikuti dan lulus Orientasi Kemahasiswaan tingkat
Universitas/Wiratha dan Orientasi Kemahasiswaan tingkat
Fakultas/Janevalla
• Mahasiswa Strata 1 (S1) dinyatakan lulus atau dapat mengikuti
sidang sarjana/wisuda dengan mendapatkan predikat minimal
2 bintang atau mengumpulkan poin minimal 301.
2. Evaluasi Hasil Studi Program Diploma
Syarat-syarat mahasiswa dapat dinyatakan telah menyelesaikan
program diploma, sebagai berikut:
• Mencapai IPK  2,0 (dua koma nol).
• Tidak terdapat huruf mutu D & E.
• Sudah mengikuti dan lulus Orientasi Kemahasiswaan tingkat
Universitas/Wiratha dan Orientasi Kemahasiswaan tingkat
Fakultas/Janevalla
• Mahasiswa Strata 1 (S1) dinyatakan lulus atau dapat mengikuti
sidang sarjana/wisuda dengan mendapatkan predikat minimal
2 bintang atau mengumpulkan poin minimal 301.
• Ikut serta sebagai desainer Evolusia Fashion Show serta sudah
mencicil/membayar lunas sesuai ketentuan program studi.

8.4 Sistem Penilaian
1. Dasar penentuan evaluasi keberhasilan studi meliputi komponen
UTS, KAT dan UAS dengan pembobotan
masing-masing
komponen yang ditentukan bersama antara program studi
dengan dosen mata kuliah pengampu, adalah sebagai berikut:
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• Kegiatan Akademik Terstruktur (KAT)
Yaitu penilaian terhadap kegiatan seorang mahasiswa selama
mengikuti kegiatan tersebut, misalnya kegiatan membuat
tugas yang diberikan, kehadiran dan keaktifan dalam responsi,
test kecil dan praktikum.
• Ujian Tengah Semester (UTS)
Yaitu ujian yang dilaksanakan pada pertengahan semester
yang berjalan dan terjadwal dalam kalender akademik.
• Ujian Akhir Semester (UAS)
Yaitu ujian yang dilaksanakan pada akhir semester yang
berjalan dan terjadwal dalam kalender akademik.
2. Penilaian
Penilaian yang dipergunakan untuk mengevaluasi keberhasilan
studi mahasiswa dapat dipilih dari 2 sistem berikut ini :
• Penilaian Acuan Patokan (PAP, Criterion Reference Evaluation)

Huruf Mutu

Nilai Akhir
80 ≤ Nilai Akhir ≤ 100

A

73 ≤ Nilai Akhir ≤ 80

B+

67 ≤ Nilai Akhir ≤ 73

B

61 ≤ Nilai Akhir ≤ 67

C+

55 ≤ Nilai Akhir ≤ 61

C

41 ≤ Nilai Akhir ≤ 55

D

Nilai Akhir < 41

• Penilaian Acuan
Evaluation)

Normatif

E

(PAN,

Norm

Reference
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Huruf Mutu

Nilai Akhir
≥ X + 2 SD

A

X + 1,5 SD ≤ NA < X + 2 SD

B+

X + SD ≤ NA < X + 1,5 SD

B

X + 0,5 SD ≤ NA < X + SD

C+

X – 0,5 SD ≤ NA < X + 0,5 SD

C

X – 1,5 SD ≤ NA < X – 0,5 SD

D

< X – 1,5 SD

E

Keterangan : jumlah mahasiswa 30 orang.
X
= Rata-rata hitung (Mean)
SD
= Standard Deviasi (Simpangan Baku)
• Apabila mahasiswa mengulang mata
kuliah,
nilai
yang
digunakan untuk evaluasi keberhasilan adalah Nilai Akhir tertinggi
yang pernah diperolehnya.
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Huruf Mutu

Arti

Nilai Bobot

A

Sangat Baik

4.0

B+

Baik Sekali

3.5

B

Baik

3.0

C+

Cukup Baik

2.5

C

Cukup

2.0

D

Kurang

1.0

E

Sangat Kurang

0

• Huruf Mutu T
Huruf Mutu T adalah huruf mutu yang diberikan sebagai
pengganti nilai yang tertunda karena belum memenuhi
standard yang ditentukan antara lain:
1) Belum mengikuti UTS atau
2) Belum mengikuti UAS atau
3) Belum melengkapi KAT.
Persyaratan di atas harus dipenuhi mahasiswa dalam batas
waktu yang ditentukan oleh Fakultas/ Program Studi.
Setelah persyaratan dipenuhi maka huruf mutu T diganti
menjadi huruf mutu A, B+, B, C+, C, D, E atau F.
Nilai F diberikan jika mahasiswa tidak memenuhi persyaratan
pengganti nilai yang tertunda.
Batas waktu pemenuhan persyaratan dimaksud diberikan
dalam kurun waktu tidak melebihi 1 semester.
• Perubahan Nilai
Perubahan nilai dimungkinkan bila mendapat persetujuan dari
pimpinan Fakultas/Program Studi.
Perubahan nilai diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu
setelah nilai diumumkan oleh Fakultas/Program Studi. Bila lebih
dari 2 (dua) minggu setelah nilai diumumkan oleh Fakultas/
Program Studi, maka perubahan nilai baru dapat dilakukan bila
ada persetujuan dari Wakil Rektor I (bidang Akademik).
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9.2 Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
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9.0

Index
Prestasi

9.1 Indeks Prestasi Semester (IPS)
Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan
dengan Indeks Prestasi Semester (IPS). Indeks Prestasi Semester (IPS)
adalah nilai kredit rata-rata yang merupakan satuan nilai akhir yang
menggambarkan mutu proses belajar mengajar tiap semester. Indeks
prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan
cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang
ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS
mata kuliah yang diambil dalam satu semester dan dinyatakan dalam
bilangan dengan dua angka desimal dibelakang koma, yang ditentukan
dengan rumus sebagai berikut:

IPS =

∑ ( K x N)
∑K

dimana:
K = Bobot Kredit masing-masing mata kuliah (SKS)
N = Nilai Bobot masing-masing mata kuliah yaitu:
A=4; B+=3,5; B=3; C+=2,5; C=2; D=1; E=0
K = Jumlah kredit mata kuliah (SKS) yang diambil pada semester
yang bersangkutan
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9.2 Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi
dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). Indeks prestasi kumulatif
(IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan
perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata
kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil
yang telah ditempuh dan dihitung dengan rumus sebagai berikut:
n
∑ (K i.N i )
IPK = i =1
n
∑Ki
i=1
dimana:
Ki = Jumlah SKS keseluruhan mata kuliah yang diambil seorang
mahasiswa mulai semester pertama hingga semester ke n.
Ki = SKS keseluruhan mata kuliah yang diambil seorang mahasiswa
mulai semester pertama hingga semester ke n
Ni = Nilai bobot masing-masing mata kuliah yang diambil sejak
semester pertama hingga semester ke n
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KELULUSAN,
PREDIKAT
KELULUSAN
GELAR AKADEMIK
dan SEBUTAN
10.1 Kelulusan
10.2 Predikat Kelulusan
10.3 Gelar Akademik dan Sebutan
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10.0

Kelulusan,
Predikat
Kelulusan
Gelar Akademik
dan Sebutan
10.1 Kelulusan
Seorang mahasiswa dinyatakan lulus dalam jenjang pendidikan program
Sarjana dan berhak menyandang gelar Sarjana/Diploma apabila:
1. Telah menyelesaikan lengkap seluruh mata kuliah sesuai dengan
kurikulum yang berlaku pada Program Studi.
2. Telah memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku pada Universitas Kristen Maranatha.
3. IPK minimal yang diperoleh  2.00 tanpa nilai dengan huruf mutu E.
4. Jumlah nilai D yang tertera pada transkrip nilai diatur dengan
peraturan/kebijakan program studi/ fakultas masing-masing, dengan
ketentuan tidak lebih dari 12 SKS.
5. Telah memenuhi semua persyaratan akademik lainnya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku pada Universitas Kristen Maranatha.
6. Telah memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan peraturan
yang berlaku pada Universitas Kristen Maranatha.
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10.2 Predikat Kelulusan
1. Kelulusan mahasiswa dari Program Diploma III dan Sarjana dapat
diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian
dengan criteria:
a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan
apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai
dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat
memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol sati)
sampai 3,50 (tiga koma lima nol)
c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila
mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).
2. Predikat kelulusan dengan pujian (cum Laude) ditentukan juga
dengan memerhatikan masa studi maksimum yaitu n tahun (n+masa
studi sesuai kurikulum) ditambah:
a. Dua (2) semester untuk Program Diploma-III,
b. Dua (2) semester untuk Program Sarjana
3. Untuk mahasiswa pindahan, baik antar Fakultas/Program Studi di
Universitas Kristen Maranatha ataupun dari luar Universitas Kristen
Maranatha, lama masa studi untuk penentuan predikat kelulusan
dihitung dengan cara menjumlahkan masa studi di Universitas
Kristen Maranatha dan masa studi di Perguruan Tinggi asal.
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Predikat Kelulusan

2,76 – 3,00

Memuaskan

3,01 – 3,50

Sangat Memuaskan

> 3,50

Dengan Pujian (Cum Laude)

10.3 Gelar Akademik dan Sebutan
Lulusan Universitas Kristen Maranatha berhak menyandang gelar
akademik dan sebutan:
1. Ahli Madya untuk Program Studi Diploma III.
2. Sarjana untuk Program Studi Peminatan dan Sarjana.
Gelar akademik untuk masing-masing Fakultas didasarkan pada
peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
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PENGHENTIAN
STUDI
11.1 Penghentian Studi Sementara
11.2 Penghentian Studi Tetap
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11.0

Penghentian
Studi

11.1 Penghentian Studi
Penghentian studi terdiri atas:
1. Penghentian Studi Sementara
Adalah penghentian studi yang dikenakan pada mahasiswa dalam
jangka waktu tertentu dikarenakan hal-hal tertentu. Penghentian
studi sementara dibagi menjadi :
• Status mahasiswa: Cuti
Diberikan pada mahasiswa yang secara prosedural mengajukan
cuti dan disetujui oleh Dekan. Cuti ini harus diajukan paling
lambat 2 (dua) minggu sebelum perwalian dimulai. Mahasiswa
berhak menyampaikan permohonan cuti setelah mengikuti
program pendidikan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester
berturut-turut di Universitas Kristen Maranatha.
Cuti diberikan maksimal 2 kali berturut-turut dan total 4
semester selama mahasiswa menempuh kuliah di Universitas
Kristen Maranatha, dan tidak diperhitungkan dengan batasan
masa studi.
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• Status mahasiswa: Tanpa Kabar
Diberikan kepada mahasiswa yang tidak melakukan perwalian
untuk semester tertentu
Penghentian studi sementara tidak diberlakukan untuk semester
yang telah lalu (tidak berlaku surut).
Untuk penghentian studi sementara yang disebabkan oleh
pemberian sanksi akademik akibat pelanggaran ketentuan
Universitas Kristen Maranatha, jangka waktu sanksi akademik
tersebut diperhitungkan dalam masa studi mahasiswa yang
bersangkutan.
2. Penghentian Studi Tetap
Penghentian studi tetap yang ditetapkan oleh Rektor, disebabkan
oleh hal-hal sebagai berikut:
1. Mahasiswa yang lebih dari 2 (dua) kali berturut-turut tidak
melakukan perwalian.
2. Mahasiswa melanggar norma kesusilaan, norma kepatutan,
atau norma hukum yang mengakibatkan mahasiswa dijatuhi
hukum pidana.
3. Melakukan pelanggaran yang dinilai berat serta mencemarkan
nama baik Universitas Kristen Maranatha, berdasarkan
pertimbangan pimpinan Fakultas.
4. Mahasiswa yang tidak mencapai prestasi akademik yang
disyaratkan oleh Fakultas.
5. Mahasiswa yang belum menyelesaikan studi hingga batas
waktu yang telah ditentukan, yaitu untuk program D3
selambat-lambatnya 5 (lima) tahun akademik dan program
sarjana selambat-lambatnya 7 (tujuh) tahun akademik.
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PENGUNDURAN
DIRI
12.1 Berdasarkan Permohonan
12.2 Berdasarkan Ketidakhadiran
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12.0

Pengunduran
Diri

12.1 Berdasarkan Permohonan
Pengunduran diri mahasiswa dilakukan melalui surat permohonan
pengunduran diri ke Fakultas/Program Studi yang diketahui oleh orang
tua mahasiswa atau wali. Permohonan pengunduran diri disetujui apabila
seluruh kewajiban mahasiswa yang bersangkutan telah diselesaikan meliputi
(kewajiban administrasi akademik dan keuangan) dan Universitas Kristen
Maranatha akan menerbitkan Surat Keterangan bagi yang bersangkutan.

12.2 Berdasarkan Ketidakhadiran
Apabila pada awal perkuliahan di semester pertama mahasiswa tidak
hadir dan tanpa kabar selama 3 (tiga) minggu pertama berturut-turut pada
seluruh mata kuliah yang seharusnya ditempuh, maka mahasiswa tersebut
dianggap mengundurkan diri.
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77

PUTUS
KULIAH
13.1 Mahasiswa Putus Kuliah
13.2 Ketentuan dan Persyaratan Aktif Kembali Setelah
Dinyatakan Putus Kuliah
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13.0

Penghentian
Studi
13.1 Mahasiswa Putus Kuliah
1. Mahasiswa yang lebih dari 2 (dua) kali berturut-turut tidak
melakukan perwalian;
2. Mahasiswa melanggar norma kesusilaan, norma kepatutan, atau
norma hukum yang mengakibatkan mahasiswa dijatuhi hukum
pidana.
3. Melakukan pelanggaran yang dinilai berat serta mencemarkan nama
baik Universitas Kristen Maranatha, berdasarkan pertimbangan
pimpinan Fakultas.
4. Mahasiswa yang tidak mencapai prestasi akademik yang
disyaratkan oleh Fakultas/Program Studi.
5. Melebihi batas masa studi.

13.2 Ketentuan dan Persyaratan Aktif Kembali Setelah
Dinyatakan Putus Kuliah
1. Mengajukan permohonan kepada Rektor dengan melampirkan
transkrip akademik dan alasan untuk aktif kembali.
2. Jika permohonan disetujui, yang bersangkutan diberlakukan
sebagai mahasiswa baru dengan mengikuti kembali Ujian Saringan
Masuk (USM) untuk Fakultas/Program Studi yang akan ditempuh.
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3. Jika diterima melalui USM, yang bersangkutan melunasi kembali
kewajiban keuangan sesuai dengan tarif yang berlaku pada saat
yang bersangkutan mengikuti USM.
4. Yang bersangkutan mendapatkan nomor pokok baru sebagai
mahasiswa pindahan.
5. Nilai dari mata kuliah yang sudah lulus dapat dialihkan/ditransfer
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di fakultas/program studi
masing-masing.
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PERPINDAHAN
MAHASISWA
14.1 Perpindahan Mahasiswa Antar Fakultas/Program Studi
di dalam Universitas Kristen Maranatha
14.2 Perpindahan Mahasiswa Warga Negara Indonesia
dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri
14.3 Perpindahan Mahasiswa Warga Negara Indonesia
dari Perguruan Tinggi Luar Negeri
14.4 Prosedur Penerimaan Mahasiswa Pindahan
Universitas Kristen Maranatha

81

14.0

Perpindahan
Mahasiswa

14.1 Perpindahan Mahasiswa Antar Fakultas/Program Studi
di dalam Universitas Kristen Maranatha
1. Mahasiswa pada semester I sampai dengan semester II tidak
diperkenankan pindah ke Fakultas/Program Studi lainnya di
Universitas Kristen Maranatha, perpindahan baru
dapat
di
laksanakan sekurang-kurangnya di awal semester III.
2. Perpindahan Fakultas/Program Studi hanya dapat dilakukan 1 (satu)
kali selama menempuh studi di Universitas Kristen Maranatha.
3. Mahasiswa yang mengajukan pindah antar Fakultas/Program Studi,
mengajukan surat permohonan kepada Rektor.
4. Keputusan dari pengajuan kepindahan adalah mahasiswa dapat
langsung pindah ke Fakultas/Program Studi yang dituju atau
mahasiswa disarankan mengikuti Ujian Saringan Masuk (USM) yang
akan datang.
5. Apabila permohonan perpindahan disetujui, maka keputusan
mengenai nilai yang dapat ditransfer dilakukan oleh Fakultas/
Program Studi yang dituju.
6. Bagi mahasiswa pindahan diberlakukan ketentuan administrasi
sesuai tahun akademik pada saat mahasiswa memulai studi di
Fakultas/Program Studi yang dituju.
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7. Pelaksanaan perpindahan hanya dapat dilakukan pada setiap
awal semester melalui proses pengajuan perpindahan yang
telah diajukan selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum
perkuliahan dimulai.
8. Perpindahan studi mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan
Rektor setelah memperoleh rekomendasi dari Fakultas/Program
Studi yang dituju. Rektor berhak mengeluarkan ketetapan lain di
luar ketentuan di atas dengan pertimbangan khusus.
9. Perpindahan studi mahasiswa tidak berlaku untuk mahasiswa yang
telah melewati batas studi di Universitas Kristen Maranatha.

14.2

Perpindahan Mahasiswa Warga Negara Indonesia dari
Perguruan Tinggi Dalam Negeri
Perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi lain didalam negeri
diatur dengan mempertimbangkan:
1. Status akreditasi Jurusan/Program Studi Perguruan Tinggi asal
sekurang-kurangnya sama status akreditasinya dengan Program
Studi di Universitas Kristen Maranatha.
2. Tidak menerima mahasiswa pindahan dengan alasan dikeluarkan
dari Perguruan Tinggi asal, putus studi dari Perguruan Tinggi asal,
3. ataupun melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus.
Keputusan dari pengajuan kepindahan adalah pemohon dapat
4. Langsung pindah ke Program Studi yang dituju atau pemohon
diwajibkan mengikuti Ujian Saringan Masuk atau bentuk lainnya
yang akan ditentukan berdasarkan pertimbangan pimpinan
5. Fakultas/Program Studi.
Apabila permohonan perpindahan disetujui, maka keputusan
mengenai nilai yang dapat ditransfer dilakukan oleh Program Studi
yang dituju.
Bagi mahasiswa pindahan diberlakukan ketentuan administrasi
sesuai tahun akademik pada saat mahasiswa memulai studi di
Fakultas/Program Studi yang dituju.
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6. Perpindahan mahasiswa dilengkapi dengan surat pengantar
perpindahan dari Perguruan Tinggi asal, sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
7. Pelaksanaan perpindahan dilakukan pada awal tahun akademik
(semester ganjil) melalui proses pengajuan perpindahan yang
telah diajukan selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum
perkuliahan dimulai.
8. Perpindahan studi mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan
Rektor setelah memperoleh rekomendasi dari Fakultas /Program
Studi yang dituju. Rektor berhak mengeluarkan ketetapan lain di
luar ketentuan di atas dengan pertimbangan khusus.

14.3 Perpindahan Mahasiswa Warga Negara Indonesia dari
Perguruan Tinggi Luar Negeri
Perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi Luar Negeri diatur
dengan mempertimbangkan:
1. Status Fakultas/Program Studi Perguruan Tinggi asal di luar negeri
telah disetarakan oleh Departemen Pendidikan Tinggi di Indonesia.
2. Tidak menerima mahasiswa pindahan dengan alasan dikeluarkan
dari Perguruan Tinggi asal, putus studi dari Perguruan Tinggi asal,
ataupun melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus.
3. Mahasiswa pindahan dari luar negeri diperlakukan sama seperti
mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain. dengan
melengkapai semua persyaratan yang berlaku.
4. Perpindahan studi mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan
Rektor setelah memperoleh rekomendasi dari Fakultas/ Program
Studi yang dituju. Rektor berhak mengeluarkan ketetapan lain di
luar ketentuan di atas dengan pertimbangan khusus.
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14.4 Prosedur Penerimaan Mahasiswa Pindahan Universitas
Kristen Maranatha
1. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis
kepada Rektor dengan melampirkan transkrip akademik.
2. Rektor melalui Wakil Rektor I meminta pertimbangan kepada
Fakultas/Program Studi yang dituju.
3. Fakultas/Program Studi memberi pertimbangan atas permohonan
mahasiswa dan meneruskan kembali ke Rektor melalui Wakil
Rektor I.
4. Rektor melalui Wakil Rektor I akan memberikan keputusan kepada
yang bersangkutan.
5. Rektor melalui Wakil Rektor I mendidisposisikan surat permohonan
ke Direktur Akademik untuk dibalas sesuai disposisi.
6. Direktur Akademik
membalas
surat permohonan
yang
bersangkutan yang ditandatangani Wakil Rektor I.
7. Jika disetujui, mahasiswa melakukan pengisian data online di
Direktorat Akademik.
8. Mahasiswa melunasi kewajiban keuangan seusai dengan tarif dan
ketentuan yang belaku.
9. Mahasiswa mendapatkan nomor pokok mahasiswa pindahan.
10. Mahasiswa menyerahkan kelengkapan daftar ulang, yaitu:
a. Fotokopi ijazah SMA dan SKHUN dilegalisir
(2 lembar)
b. Fotokopi Akte Kelahiran (2 lembar)
c. Fotokopi transkrip nilai dilegalisir (2 lembar)
d. Pas foto ukuran 3 X 4 = 2 lembar; dan 2 X 3 =
2 lembar.
11. Mahasiswa melakukan transfer/konversi nilai di Fakultas/ Program
Studi dan dilakukan pada semester pertama mahasiswa tersebut
pindah ke Fakultas/Program Studi.
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SANKSI
15.1 Macam - macam sanksi
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15.0

Sanksi

Guna menjaga dan memelihara ketertiban proses penyelenggaraan
pendidikan serta menjamin mutu hasil pendidikan, maka perlu ditetapkan
sanksi-sanksi pelanggaran baik terhadap ketentuan tertib akademik maupun
tertib administrasi yang harus dipenuhi oleh para mahasiswa.

15.1 Macam-macam Sanksi
1. Sanksi akademik
Sanksi akademik terdiri dari:
a. Sanksi akademik yang ditetapkan oleh Rektor, antara lain:
teguran tertulis, penghentian studi sementara atau penghentian
studi tetap. Alasan pemberian sanksi yaitu pelanggaran
peraturan-peraturan akademik Universitas/Fakultas/Program
Studi, mencemarkan nama baik almamater atau melakukan
tindakan yang berkaitan dengan tindak pidana.
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b. Sanksi akademik yang ditetapkan oleh Dekan, antara lain:
1. Teguran lisan atau tertulis.
2. Pemberian nilai 0,00 (nol koma nol nol) pada satu atau
beberapa komponen nilai mata kuliah UTS/UAS/KAT.
3. Pemberian nilai huruf E pada satu atau beberapa Mata Kuliah.
4. Pengguguran nilai mata ujian bagi mahasiswa yang melakukan
kecurangan/ketidakjujuran saat ujian.
5. Penghentian studi sementara (skorsing).
6. Diajukan sebagai mahasiswa putus kuliah (penghentian studi
tetap) kepada Rektor.

Alasan pemberian sanksi yaitu melakukan tindakan kecurangan
dalam ujian, perbuatan yang tidak sopan terhadap civitas
akademik, dan tindakan-tindakan lainnya yang ditetapkan lebih
lanjut oleh Dekan.
2. Sanksi administrasi yang berkaitan dengan peraturan lainnya,
yaitu pembayaran kewajiban keuangan, dan lain-lain.
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TATA TERTIB
16.1 Tata Tertib Umum
16.2 Tata Tertib Perkuliahan
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16.0

Tata
Tertib

16.1 Tata Tertib Umum
Setiap mahasiswa Universitas Kristen Maranatha wajib mentaati tata tertib
di bawah ini, dan berlaku sanksi yang diterapkan berdasarkan peraturan
yang berlaku di Universitas Kristen Maranatha:

1. Menjaga sikap dan tata karma yang sopan dengan seluruh pimpinan,
dosen, asisten, karyawan, alumni dan sesama mahasiswa sebagai
satu keluarga besar Universitas Kristen Maranatha.
2. Berpakaian sopan, rapi dan selalu menggunakan alas kaki tertutup
(sepatu) di dalam mengikuti segala kegiatan di Universitas Kristen
Maranatha.
3. Dilarang mendatangi rumah pimpinan universitas/fakultas/program
studi dan dosen untuk kepentingan yang berkenaan dengan
kegiatan akademik kecuali ada surat pengantar dari pimpinan
Universitas/Fakultas/Jurusan/Program Studi.
4. Seluruh aktivitas akademik dan pelayanan administrasi dihentikan
selama waktu kebaktian Universitas yaitu setiap hari Jumat pukul
11.00 – 13.00.
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5. Dilarang menempelkan pengumuman atau poster, maupun mediamedia publikasi cetak lainnya di kampus Universitas Kristen
Maranatha tanpa seijin Direktorat Komunikasi dan Informasi (untuk
persetujuan isi) dan Direktorat Pengelolaan Sarana dan Prasarana
(untuk persetujuan lokasi pemasangan di area kampus), atau pihak
yang berwenang (untuk lokasi di Fakultas atau Program Studi).
6. Tidak menyelenggarakan aktivitas, pertemuan, dan kegiatan
baik akademik maupun non-akademik di lingkungan dan sarana
kampus universitas Kristen Maranatha tanpa sepengetahuan dan
seijin Rektor/Pejabat yang berwenang.
7. Dilarang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat berpotensi
menimbulkan keresahan, menimbulkan perkelahian, dan kegiatan
bernuansa SARA di dalam kampus yang menggangu suasana
kondusif di lingkungan kampus.
8. Dilarang terlibat dalam kegiatan dan aktivitas yang berhubungan
langsung dengan tujuan politik praktis. Kampus adalah institusi
pendidikan perguruan tinggi yang tidak terlibat dalam percaturan
politik dalam lingkup apapun.
9. Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana (fasilitas bangunan,
ruang perkuliahan, peralatan, perlengkapan, dan lain-lain.) yang
ada di lingkungan kampus Universitas Kristen Maranatha. Segala
bentuk pengrusakan sarana baik sengaja maupun tidak sengaja
wajib dipertanggungjawabkan oleh pihak yang terlibat dan
diharuskan menggantinya.
10. Dilarang merokok selama berada di lingkungan Universitas Kristen
Maranatha.
11. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar kepatutan dan
bertentangan dengan kesusilaan.
12. Dilarang memiliki atau membawa/menyimpan, memperdagangkan,
menyebarkan dan menggunakan senjata tajam, senjata api,
minuman keras, narkotika atau zat adiktif lainnya.
13. Dilarang melakukan aktivitas atau kegiatan transaksi dalam bentuk
apapun yang berkaitan dengan perjudian di lingkungan kampus
Universitas Kristen Maranatha.
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16.2 Tata Tertib Perkuliahan
1. Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan perkuliahan dari suatu mata
kuliah dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Kristen Maranatha
dengan status aktif.
b. Terdaftar sebagai peserta mata kuliah tersebut sesuai kelas
yang telah ditentukan.
2. Mahasiswa peserta kuliah dilarang meninggalkan ruang kuliah
selama kuliah berlangsung tanpa seijin dosen pengajar.
3. Mahasiswa wajib menggunakan sepatu, baju berlengan dan rapi,
serta tidak menggunakan topi di dalam kelas.
4. Mahasiswa dilarang merokok selama kuliah berlangsung dan
berada di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
5. Selama kuliah berlangsung, handphone dan alat komunikasi yang
lain wajib di non aktifkan atau diatur dalam mode getar.
6. Mahasiswa wajib mengikuti segala kegiatan akademik (kuliah,
responsi, praktikum, asistensi, dll.) sesuai dengan jadwal yang
sudah ditentukan.
7. Mahasiswa membubuhkan tanda tangan setiap menghadiri
kegiatan akademik.
8. Perubahan jadwal kuliah dan penambahan waktu kuliah serta
jadwal kegiatan akademik yang lain dapat dilaksanakan dengan
seijin pimpinan Fakultas/Program Studi.
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LAIN-LAIN
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17.0

1. Setiap Fakultas/Program Studi dapat menetapkan peraturan akademik
yang diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan Fakultas/Program
Studi yang bersangkutan.
2. Peraturan akademik yang ditetapkan Fakultas/Program Studi tidak
menyimpang atau bertentangan dengan peraturan akademik ini.
3. Apabila terdapat peraturan akademik yang bertentangan dengan butir
(2) di atas maka peraturan akademik tersebut dinyatakan tidak berlaku.
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atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang
[9.] Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000
[10.] Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan
Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
[11.] Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000
Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi
[12.] Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang
Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program
Diploma
[13.] Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002
Tentang Akreditasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi
[14.] Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002
Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
[15.] Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008
Tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi
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