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KATA PENGANTAR  

Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh  

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kami bersyukur Buku 

Pedoman Akademik 2022/2023 ini dapat terselesaikan sebagai acuan mahasiswa dalam 

menjalankan proses pendidikan di Universitas Gunung Rinjani. Sebagai salah satu upaya 

untuk mewujudkan kinerja semua jajaran yang terkait dengan proses akademik di UGR, 

maka kehadiran Buku Pedoman Akademik merupakan suatu keharusan guna 

mengarahkan proses akademik yang terkait dengan peraturan, prosedur, serta nilai-nilai 

akademik yang berlaku di UGR. Buku Pedoman Akademik ini merupakan kumpulan 

Peraturan Rektor bidang akademik dan Kurikulum masing-masing Program Studi.  

Buku Pedoman Akademik ini sebagai acuan dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

berhubungan dengan proses pembelajaran dan sebagai rujukan dalam menyelesaikan 

persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah akademik, juga memberikan 

gambaran tata laksana proses akademik selama satu tahun kalender akademik, Buku 

Pedoman Akademik ini bermanfaat bagi seluruh sivitas UGR dan masyarakat yang 

berkepentingan. Kepada seluruh pihak yang membantu tersusunnya Buku Pedoman 

Akademik ini disampaikan terima kasih.  

Wassalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh  

 

Selong, 10 Agustus 2022  

 

Tim Penyusun 
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SAMBUTAN REKTOR 

 

Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh 

Alhamdulillahirabbil ‘Alamin segala puji bagi Allah, semoga kita senantiasa dalam 

lindungan-Nya dalam menjalankan aktivitas kita dalam memajukan peradaban dengan 

terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Universitas 

Gunung Rinjani. Peningkatan mutu akademik UGR adalah sebuah keniscayaan, seiring 

dengan perjalanan waktu yang menuntut berbagai perubahan yang sesuai dengan 

kebutuhan terkini, perkembangan teknologi, dan perubahan kebijakan pemerintah yang 

harus menjadi patokan atau indikator kemajuan yang akan dicapai.  

Panduan Akademik ini harus dijadikan pedoman dalam penyelenggaran fungsi Tri 

Dharma Perguruan Tinggi, baik fungsi administratifnya maupun akademiknya. Selain itu 

pedoman ini harus terus berkelanjutan sehingga seluruh civitas akademika UGR mengerti 

dan mampu melaksanakan seluruh konsep dan ide yang tertuang dalam buku pedoman 

tersebut.  

Selanjutnya tak lupa kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada seluruh anggota tim yang telah bekerja keras dalam 

menyelesaikan tugasnya. Tentu juga kami sampaikan kepada seluruh Dekan, Wakil Dekan 

dan Kaprodi yang telah memberikan masukan bagi penyempurnaan Panduan Akademik 

ini. Semoga Panduan ini dapat mendukung upaya peningkatan mutu akademik UGR. 

Wassalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh 

Selong, 11 Agustus 2022  

Rektor 

Dr. H. Moch. Ali Bin Dachlan, SH., MM 
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JATI DIRI UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI 

 

A. Sejarah Singkat Universitas Gunung Rinjani 

Universitas Gunung Rinjani (UGR) didirikan berdasarkan surat 

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 09/D/O/1996 tanggal 28 Maret 

1996, sejak diajukan tahun 1993. Lambang Universitas Gunung Rinjani didalamnya 

terdiri dari Gunung Rinjani, Danau Segara Anak dan Gunung Baru yang 

melambangkan ketinggian budi, ilmu dan keagungan serta bulu ayam sebagai simbul 

pena sangat menggambarkan ketinggian ilmu dan sumber ilmu pengetahuan yang 

berada pada Gunung Rinjani sehingga Tahun 2018 Gunung Rinjani merupakan salah 

gunung di dunia yang ditetapkan sebagai menjadi geopark ke-54 yang tersebar pada 

17 negara di dunia dan pertama di Indonesia dari Organisasi PBB untuk Pendidikan 

Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (UNESCO). 

Universitas Gunung Rinjani (UGR) adalah perguruan tinggi yang didirikan 

oleh masyarakat yang di bawah naungan Yayasan Pendidikan Gunung Rinjani, yang 

kemudian berubah menjadi Yayasan Pendidikan Gunung Rinjani Lombok 

berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 

AHU-3167.AH.01.04.Tahun 2010 pada tanggal 2 Agustus Tahun 2010. Perubahan 

tersebut juga sudah di laporkan ke Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Republik Indonesia dan ditetapkan dalam keputusan Nomor 259/KPT/I/2018 

tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Gunung Rinjani di Kabupaten 

Lombok Timur dan Yayasan Pendidikan Gunung Rinjani menjadi Yayasan 

Pendidikan Gunung Rinjani Lombok tertanggal 28 Februari 2018. 

Universitas Gunung Rinjani telah diajukan ke Menteri Pendidikan Nasional 

sejak tahun 1993 dan secara resmi berdiri pada tahun 1996 berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 

09/D/O/1996 pada tanggal 28 Maret 1996. Bentuk pengakuan pemerintah terhadap 

eksistensi Universitas Gunung Rinjani adalah dengan meregistrasi Universitas 

Gunung Rinjani dengan Nomor 181015. Nomor tersebut secara otomatis tidak akan 

dapat digunakan oleh perguruan tinggi lainnya. 
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Pada saat berdiri Universitas Gunung Rinjani baru memiliki 4 (empat) fakultas 

yang terdiri dari: Program Studi S1 Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Program 

Studi S1 Agribisnis, Program Studi S1 Akuntansi dan Program Studi S1 Ilmu Hukum. 

Pada tahun 2010, Universitas Gunung Rinjani telah berhasil membuka 

tambahan fakultas baru yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan 

program studi S1 Pendidikan Akuntansi dan tahun 2012 Program Studi S1 Pendidikan 

Bahasa Inggris. Pengelolaan seluruh fakultas dan program studi telah dilakukan 

secara profesional dengan struktur organisasi yang jelas sehingga mampu 

menjalankan program-program yang dimiliki. Universitas Gunung Rinjani sampai 

saat ini belum pernah mengalami perubahan bentuk. Yayasan Pendidikan Gunung 

Rinjani Lombok memiliki komitmen yang kuat untuk mempertahankan serta 

meningkatkan jumlah program studi yang dikelola. Setelah berproses mengajukan 

izin prodi baru, kemudian pada tahun 2019 Kemenristekdikti mengeluarkan izin 

operasinoal program studi baru yaitu teknik sipil dengan nomor: 829/KPT/I/2019.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 

menyebutkan bahwa masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi 

program studi dan/atau perguruan tinggi adalah 5 (lima) tahun. Universitas Gunung 

Rinjani sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di Lombok Timur telah 

terakreditasi oleh BAN-PT dengan Surat Keputusan Nomor 236/SK/BAN-

PT/Akred/PT/IV/2015 dan masih berlaku, sedangkan akreditasi untuk setiap 

fakultas sebagai berikut.  

Tabel 1 Daftar dan Peringkat Akreditasi Program Studi di UGR 

No Program Studi Akreditasi 

1 Program Studi S1 Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Baik 

2 Program Studi S1 Agribisnis C 

3 Program Studi S1 Akuntansi C 

4 Program Studi S1 Ilmu Hukum C 

5 Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi C 

6 Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggrisi B 
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7 Program Studi S1 Teknik Sipil  Proses terakreditasi 

Sumber: Sapto. Ban PT 2022 

 

B. MOTTO, VISI, MISI, TUJUAN, TATA NILAI DAN BUDAYA KERJA 

Keberadaaan sistem penjaminan mutu merupakan amanah dari Peraturan 

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dengan adanya sistem penjaminan mutu, UGR 

akan berupaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan 

berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada seluruh warga 

UGR. Berdasarkan konsep mutu pendidikan tinggi ini, UGR dinyatakan bermutu 

apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui penyelenggaraan misi 

yang diamanahkan dan mampu memenuhi harapan pemangku kepentingan. Oleh 

karena itu, sebagai acuan utama untuk menyusun dokumen sistem penjaminan mutu 

internal adalah Motto, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Tata Nilai dan Budaya Kerja 

UGR. 

 

1. Pernyataan Motto:  

“Kampus yang Demokratis dan Profesional” 

2. Pernyataan Visi:  

“Menjadi Universitas Gunung Rinjani Unggul dan Demokratis untuk Indonesia 

Emas tahun 2045” 

3. Pernyataan Misi:  

a) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dalam 

bidang Ilmu Pengetahuan dan teknologi yang berpusat pada peserta didik, 

menggunakan pembelajaran yang efektif yakni kombinasi metode tatap muka 

dan pemanfaatan teknologi; 

b) Menyelenggarakan penelitian dan ilmu pengetahuan, ilmu kependidikan, 

teknologi, sosial dan budaya, seni, yang temuannya dapat dimanfaatkan bagi 

pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat; 
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c) Menyelenggaran pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada 

pemberdayaan masyarakat melalui ilmu pengetahuan, ilmu kependidikan, 

teknologi, sosial dan budaya serta seni; 

d) Menyelenggarakan tata pamong perguruan tinggi yang otonom, akuntabel, dan 

transparan untuk menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan dengan 

memanfaatkan Informasi teknologi; 

e) Melaksanakan kerjasama dengan semua pemangku kepentingan dalam rangka 

meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. 

4. Pernyataan Tujuan  

a) Menghasilkan lulusan yang cerdas, berilmu, berakhlaq, mandiri, dan mampu 

berkembang secara profesional; 

b) Menghasilkan karya ilmiah yang kreatif dan inovatif serta menjadi 

perguruan tinggi swasta yang unggul; 

c) Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, sosial dan budaya serta seni; 

d) Menghasilkan kinerja institusi yang efektif dan efesien untuk menjamin 

pertumbuhan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang 

berkelanjutan. 

e) Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan untuk 

meningkatkan kualitas Tridharma Perguruan Tinggi; 

f) Menjalankan nilai-nilai demokrasi dan kejujuran. 

5. Tata Nilai 

UGR menjunjung tinggi sembilan tata nilai UGR yang harus diwujudkan 

oleh segenap warga UGR dan institusi adalah: 

a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

Tata nilai bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dijelaskan bahwa UGR 

senantiasa menyelenggarakan segala aspek tridharma perguruan tinggi pada 

jalan yang diridhoi Allah SWT. 
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b) Nasionalis; 

Tata nilai nasionalis dimaksudkan bahwa setiap warga UGR cinta terhadap 

nusa dan bangsa Indonesia, dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi 

dan penunjangnya diwujudkan untuk kepentingan nasional. 

c) Berintegritas; 

Tata nilai berintegritas dimaksudkan bahwa setiap warga UGR dalam 

melakukan tindakan konsisten dengan prinsip-prinsip kebenaran. 

d) Jujur; 

Tata nilai jujur dimaksudkan bahwa setiap warga UGR di dalam 

penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan penunjangnya 

menyampaikan sesuatu dengan benar sesuai kenyataan. 

e) Peduli; 

Tata nilai peduli dimaksudkan bahwa setiap warga UGR memiliki nilai dasar 

dan sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau 

keadaan kearah kebaikan. 

f) Unggul; 

Tata nilai unggul dimaksudkan bahwa keunggulan dalam: memelihara, 

memajukan, dan mendiseminasikan pengetahuan melalui pengajaran, 

pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; menyediakan 

layanan terhadap warga UGR dan masyarakat; dan meningkatkan kualitas 

sumberdaya manusia, masyarakat, dan lingkungan. 

g) Inklusif; 

Tata nilai inklusif dimaksudkan bahwa setiap warga UGR atau UGR 

menyediakan: pilihan untuk khalayak yang memiliki keberagaman latar 

belakang; peluang yang sama bagi siapapun yang berpotensi untuk dapat 

sukses di UGR; dan program pengembangan integral untuk seluruh warga 

atau individu di UGR. 

h) Bertanggungjawab; dan 

Tata nilai bertanggungjawab dimaksudkan bahwa setiap warga UGR 

mengemban tanggungjawab individu maupun tanggungjawab sosial 

kemasyarakatan. 
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i) Kebebasan. 

Tata nilai kebebasan dimaksudkan bahwa setiap warga UGR atau UGR 

menjaga kebebasan berpikir dan berekspresi secara bertanggungjawab dan 

menjaga kebebasan dari segala bentuk diskriminasi. 

6. Budaya Kerja  

a) Rendah hati 

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa aman (comfort), dengan 

atribut: friendliness, kindness, smile, patience, helpful, communicative, 

understanding, respectful, serving with heart, reaching out. Sikap rendah hati akan 

memberikan rasa senang (comfort) bagi orang lain, dan tercermin dalam 

perilaku yang ramah, baik, murah senyum, sabar, siap menolong, 

komunikatif, pengertian, respek, dan melayani dengan hati. 

b) Berbagi dan Peduli  

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa empati (emphaty), dengan 

atribut: listening, emphatic, understanding, gracious, giving time & attention, 

informative. Sikap berbagi dan peduli dapat dirasakan orang lain dalam bentuk 

empati, dan tercermin dalam perilaku yang bersedia untuk mendengar, 

menghargai orang lain, penuh pengertian, murah hati, bersedia memberikan 

waktu dan perhatian, dan bersedia memberi informasi yang 

diperlukan (informative). 

c) Disiplin 

Penerapan budaya kerja ini menciptakan proses dan hasil yang 

konsisten (consistency), dengan atribut:   on time, compliance, by the rule, 

consistent. Sikap disiplin akan membangun konsistensi, dan tercermin dalam 

perilaku kerja yang tepat waktu, taat pada peraturan (compliance), dan 

konsisten. 

d) Profesional 

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa puas (satisfaction), dengan 

atribut: quick response/on-time/prompt, accurate, satisfactory, collaborative, 

skillful/competent/knowledgeable, informative, best service, assurance, throughness, 

breakthrough,  continuous improvement. Sikap profesional akan memberikan 
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rasa puas bagi orang lain, dan tercermin dalam perilaku yang cepat dan tepat 

waktu dalam memberi respon, akurat, dapat bekerjasama, ahli dan kompeten, 

memberi pelayanan yang terbaik,  dapat dijamin (assurance), membawa 

terobosan-terobosan, dan membawa perbaikan yang terus 

menerus (continuous improvement). 

e) Bertanggung jawab 

Penerapan budaya kerja ini menciptakan saling percaya (trustworthiness), 

dengan atribut: trustworthiness, transparancy, fairness, by the rule/ compliance, 

calculated risk, open to suggestions. Sikap bertanggung-jawab akan membangun 

kepercayaan, dan tercermin dalam perilaku yang dapat dipercaya, transparan, 

adil, taat pada peraturan (compliance), mampu mempertimbangkan risiko, dan 

terbuka terhadap masukan (open to suggestions). 
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BAGIAN KEDUA 

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI 

NOMOR: 01.8/P/A/UGR/2021 
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PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI 

NOMOR: 01.8/P/A/UGR/2021 

 TENTANG 

PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN  

PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

REKTOR UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan 

pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi tata kelola 

penyelenggaraan pendidikan tinggi, maka perlu adanya peraturan 

akademik yang menjadi landasan, acuan dan pedoman bagi 

penyelenggara dan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada 

Universitas Gunung Rinjani; 

b. bahwa Pedoman Akademik Universitas Gunung Rinjani 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Gunung 

Rinjani Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Pedoman Akademik 

Program Sarjana Universitas Gunung Rinjani sebagaimana telah 

dirubah dengan Peraturan Rektor Universitas Gunung Rinjani 

Nomor 45 / P / A / UGR / VI / 2019 Tentang Peraturan Rektor 

Universitas Gunung Rinjani Nomor 70 Tahun 2014 Tentang 

Pedoman Akademik Program Sarjana Universitas Gunung Rinjani, 

sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebijakan, sehingga 

perlu dilakukan penyempurnaan agar selaras dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada 

huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu untuk melakukan 

perubahan, penambahan, dan penyempurnaan Pedoman 

Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Gunung Rinjani dalam 

suatu Peraturan Rektor Universitas Gunung Rinjani.  

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);  

b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4586);  

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 

d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6374); 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007); 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 

Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5670); 
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h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 

2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang 

Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 831); 

i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 

59 Tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat 

Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763); 

j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 3 Tahun 

2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47); 

k. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 09/D/O/1996 tentang Pemberian Status 

Terdaftar Kepada Fakultas / Jurusan / Program Studi di 

Lingkungan Universitas Gunung Rinjani di Selong Lombok Timur; 

l. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Gunung Rinjani 

Nomor : 03/KPTS/YPGRL/VIII/2019 Tentang Penyempurnaan 

Statuta Universitas Gunung Rinjani; 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN AKADEMIK DAN 

KEMAHASISWAAN PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS 

GUNUNG RINJANI 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM  

Pasal 1 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang 

mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, 
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dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan 

tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia; 

2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan 

tinggi; 

3. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program 

pascasajarna yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu 

pengetahuan dan teknologi; 

4. Statuta Universitas Gunung Rinjani yang selanjutnya disebut statuta adalah peraturan 

dasar pengelolaan UGR yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan 

prosedur operasional di lingkungan UGR; 

5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan 

teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 

6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UGR; 

7. Mahasiswa baru adalah peserta didik baru suatu program studi pada program sarjana 

di suatu perguruan tinggi; 

8. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan 

mahasiswa; 

9. Universitas Gunung Rinjani yang selanjutnya disingkat UGR adalah perguruan tinggi 

yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan 

pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi 

serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi; 

10. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan Para Wakil Rektor Universitas Gunung 

Rinjani; 

11. Rektor adalah pimpinan Universitas Gunung Rinjani yang berwenang dan 

bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas Gunung Rinjani; 

12. Fakultas atau nama lain yang sejenis adalah himpunan sumber daya pendukung, yang 

dapat dikelompokan menurut program studi, yang menyelenggarakan dan mengelola 

pendidikan akademik, dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi; 

13. Pimpinan Fakultas adalah Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Program Studi di 

lingkungan Universitas Gunung Rinjani; 
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14. Dekan adalah pimpinan Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap 

penyelenggaraan Fakultas yang bersangkutan di lingkungan Universitas Gunung 

Rinjani; 

15. 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; 

16. Ketua Program Studi adalah pimpinan program studi yang berwenang dan 

bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan program studi yang bersangkutan di 

lingkungan Universitas Gunung Rinjani; 

17. Bengkel adalah sebuah bangunan yang menyediakan ruang dan peralatan untuk 

melakukan konstruksi atau manufaktur, dan/atau memperbaiki benda; 

18. Laboratorium adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan 

ilmiah dilakukan; 

19. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan 

teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 

20. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga 

pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu; 

21. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai 

tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu; 

22. Dosen dengan perjanjian kerja adalah dosen yang direkrut dengan perjanjian kerja 

minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan; 

23. Instruktur adalah pendidik yang menekankan pembinaan pada penguasaan aspek 

ketrampilan di perguruan tinggi; 

24. Tutor adalah pendidik yang diangkat untuk membantu dosen dan berfungsi 

memfasilitasi belajar mahasiswa dalam sistem pendidikan tinggi; 

25. Praktisi adalah seseorang profesional yang mempraktekkan keahlian tertentu sesuai 

dengan bidang ilmunya; 

26. Operator adalah orang yang bertanggung jawab secara teknis dalam proses 

pengusulan dan validasi berkas registrasi pendidik; 
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27. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan 

diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain 

pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi serta pranata teknik informasi; 

28. Biro Akademik adalah unsur penunjang Universitas Gunung Rinjani yang membantu 

pimpinan Universitas Gunung Rinjani dalam melaksanakan manajemen 

penyelenggaraan administrasi kegiatan akademik Gunung Rinjani; 

29. Biro Kemahasiswaan adalah unsur penunjang Universitas Gunung Rinjani yang 

membantu pimpinan Universitas Gunung Rinjani dalam melaksanakan manajemen 

penyelenggaraan administrasi kegiatan kemahasiswaan Gunung Rinjani; 

30. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) adalah nomor identifikasi unik yang dimiliki oleh 

seorang mahasiswa sebagai tanda pengenal mahasiswa tersebut dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi; 

31. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) adalah tanda pengenal dan legalitas yang diberikan 

kepada mahasiswa yang berlaku selama menjadi peserta didik di perguruan tinggi; 

32. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar 

nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian 

kepada masyarakat; 

33. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian 

pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan program studi; 

34. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang harus 

dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan 

pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan 

tertentu; 

35. Kurikulum inti adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup 

dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara 

nasional; 

36. Kurikulum institusional adalah sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan 

bagian kurikulum pendidikan tinggi, yang terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu 

dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan 

lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi; 
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37. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar; 

38. Program reguler adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan 

tinggi negeri yang diikuti oleh peserta didik secara penuh waktu pada program studi 

yang telah memperoleh izin penyelenggaraan dari pemerintah; 

39. Biaya Pendidikan yang selanjutnya disebut BP adalah keseluruhan biaya yang 

ditanggung dan wajib dibayar oleh penanggung biaya mahasiswa untuk keperluan 

penyelenggaran Tridharma Perguruan Tinggi per mahasiswa per semester pada 

program studi di perguruan tinggi; 

40. Sistem kredit semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan 

menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi 

mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan 

program; 

41. Semester adalah satuan waktu pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu; 

42. Semester antara adalah satuan waktu proses pembelajaran dalam bentuk perkuliahan 

selama 16 (enam belas) kali; 

43. Satuan Kredit Semester, selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan 

belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses 

pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas 

keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program 

studi; 

44. OBE adalah metode pembelajaran yang memiliki focus pada capaian pembelajaran; 

45. Kuliah Kerja Nyata atau Pengabdian Kepada Masyarakat selanjutnya disingkat 

KKN/PKM adalah suatu program perkuliahan dan kerja lapangan yang merupakan 

pengintegrasian dari pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh 

mahasiswa secara pragmatis melalui pendekatan interdisipliner dan lintas sektoral; 

46. Praktik Lapangan atau Praktik Magang atau nama lain yang sejenis adalah kegiatan 

diluar institusi dalam rangka perluasan wawasan yang berkaitan dengan aspek 

pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam kurun waktu tertentu; 

47. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah program pembelajaran yang memfasilitasi 

mahasiswa untuk memperkuat kompetensi dengan memberi kesempatan menempuh 
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pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan/atau 

menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang 

berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang 

berbeda dan/atau pembelajaran diluar Perguruan Tinggi; 

48. Dosen Penasihat Akademik (Dosen PA) adalah Dosen tetap yang mempunyai tugas 

dan wewenang untuk memberi nasihat akademik terhadap sekelompok mahasiswa 

yang diasuhnya dalam rangka mendukung proses pembelajaran; 

49. Cuti akademik adalah penghentian sementara studi mahasiswa dengan tidak 

mengikuti segala bentuk kegiatan akademik dalam tenggang waktu tertentu; 

50. Pindah studi adalah perubahan status mahasiswa dari satu program studi ke program 

studi yang lain dalam Universitas Gunung Rinjani, keluar dari Universitas Gunung 

Rinjani maupun pindahan dari perguruan tinggi lain dari dalam maupun luar negeri 

ke Universitas Gunung Rinjani; 

51. Registrasi administratif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk 

memperoleh status terdaftar di Universitas Gunung Rinjani; 

52. Registrasi akademik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk 

mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian dan/atau kegiatan 

akademik lainnya pada program studi/bagian yang ditawarkan pada semester yang 

bersangkutan dengan cara mengisi Kartu Rencana Studi; 

53. Daftar Peserta dan Nilai Akhir, selanjutnya disingkat DPNA adalah suatu daftar yang 

memuat nama peserta dan hasil akhir perhitungan penilaian hasil belajar mahasiswa 

suatu mata kuliah; 

54. Indek Prestasi Semester, selanjutnya disingkat IPS adalah ukuran kemampuan 

mahasiswa yang dihitung berdasarkan jumlah perkalian nilai kredit dengan nilai 

bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang 

diambil pada suatu semester; 

55. Indek Prestasi Kumulatif, selanjutnya disingkat IPK adalah ukuran kemampuan yang 

dihitung berdasarkan jumlah perkalian nilai kredit dengan nilai bobot masing-masing 

mata kuliah dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang ditetapkan dalam 

kurikulum; 
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56. Beban Studi Program Pendidikan adalah jumlah beban tugas yang dihitung dalam 

SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan suatu jenjang 

pendidikan tinggi tertentu; 

57. Kartu Rencana Studi, selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang berisi rencana 

pengambilan mata kuliah pada semester yang akan ditempuh; 

58. Kartu Hasil Studi, selanjutnya disingkat KHS adalah kartu yang memuat nilai-nilai 

mata kuliah, IP pada semester berjalan dan perolehan SKS yang telah dikumpulkan 

serta IPK; 

59. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik sebagai 

pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi 

terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi; 

60. Surat Keterangan Pendamping Ijazah, selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen 

yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan 

pendidikan tinggi bergelar; 

61. Transkrip Akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar dan IP semua mata 

kuliah yang ditempuh mahasiswa selama mengikuti pendidikan; 

62. Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang disusun secara 

rinci dalam setiap semester; 

63. Skripsi adalah tugas sebagai pengalaman belajar mahasiswa membuat karya ilmiah 

tertulis, dengan menerapkan sikap, cara berpikir, dan metode ilmiah dalam 

memecahkan masalah keilmuan melalui penelitian, serta mampu menyajikan dan 

mempertahankan hasilnya secara tertulis dan secara lisan dalam rangka 

menyelesaikan beban studi tertentu untuk memperoleh gelar Sarjana (S1); 

64. 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 secara tepat dan memadai; 

65. Plagiator adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-

masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu 

badan; 
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66. Karya ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa/dosen/ peneliti/tenaga 

kependidikan di lingkungan perguruan tinggi, yang dibuat dalam bentuk tertulis baik 

cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan atau dipresentasikan; 

67. Penjaminan Mutu (Quality Assurance) adalah program untuk melaksanakan 

pemantauan, evaluasi, dan koreksi sebagai tindakan penyempurnaan atau 

peningkatan mutu secara berkelanjutan dan sistematis terhadap semua aspek 

pendidikan tinggi dalam rangka untuk meyakinkan kesempurnaan pencapaian 

standar yang telah dinyatakan dalam visi, misi, dan tujuan universitas/ fakultas/ 

program studi; 

68. Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau 

program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah 

daerah, pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan 

bangsa melalui pendidikan; 

69. Evaluasi Hasil Belajar adalah kriteria penilaian yang dilakukan dalam satu semester 

terhadap pencapaian tujuan yang dirumuskan dalam kurikulum melalui 

penyelenggaraan ujian, pemberian tugas dan kegiatan akademik lainnya; 

70. Evaluasi Keberhasilan Studi adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara bertahap 

terhadap pencapaian IPK untuk menentukan mahasiswa akan mampu melanjutkan 

studi atau dihentikan statusnya sebagai mahasiswa; 

71. Rekognisi Pembelajaran Lampau, selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas 

capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan 

nonformal, atau pendidikan informal ke dalam sektor pendidikan formal; 

72. Ujian Tengah Semester, selanjutnya disingkat UTS adalah evaluasi belajar mahasiswa 

yang diselenggarakan pada pertengahan semester; 

73. Ujian Akhir Semester, selanjutnya disingkat UAS adalah evaluasi belajar mahasiswa 

yang diselenggarakan pada akhir semester dan diatur dalam kalender akademik; 

74. Ujian Susulan adalah ujian yang diselenggarakan bagi mahasiswa yang tidak 

mengikuti ujian dengan alasan yang sah; 

75. Alasan yang sah adalah alasan yang dibuktikan dengan dokumen yang sah untuk 

tidak mengikuti kegiatan kurikuler atau ujian; 
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76. Upacara penerimaan mahasiswa baru adalah salah satu bentuk upacara akademik 

untuk melantik mahasiswa baru; 

77. Pendidikan diselenggarakan berbasis kristalisasi nilai-nilai karakter dengan 

penguatan nilai utama yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan 

integritas; 

78. Rapat Kelulusan (Rapat Yudisium) adalah forum pengambilan keputusan untuk 

menetapkan kelulusan mahasiswa yang dilakukan oleh dekan; 

79. Yudisium adalah keputusan dekan yang menetapkan bahwa seorang mahasiswa telah 

menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan syarat-syarat 

kelulusan pada fakultas berdasarkan hasil rapat yudisium; 

80. Upacara Pelepasan lulusan adalah acara untuk melepas lulusan pada Fakultas; 

81. Wisuda adalah Upacara Akademik yang diselenggarakan dalam Rapat Terbuka Senat 

Universitas Gunung Rinjani untuk mengukuhkan sebagai lulusan Universitas 

Gunung Rinjani; 

82. Gelar adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik; 

83. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan 

lulus setelah mengikuti pendidikan akademik; 

84. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen; 

85. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada 

dosen sebagai tenaga profesional; 

86. Pelanggaran dalam penyelenggaraan kegiatan akademik adalah perbuatan-perbuatan 

yang bertentangan dengan peraturan ini atau ketentuan-ketentuan yang berlaku; 

87. Sanksi adalah tindakan hukuman yang dikenakan terhadap mahasiswa, dosen (tenaga 

pendidik), dan/atau tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran dalam 

penyelenggaraan kegiatan akademik. 

 
BAB II 

JENIS DAN PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI 

Pasal 2 

Universitas Gunung Rinjani menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan jenis pendidikan 

Program Sarjana. 
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BAB III 

PENERIMAAN MAHASISWA BARU 

Pasal 3 

(1) Penerimaan Mahasiswa baru di Universitas Gunung Rinjani mengutamakan prinsip: 

a. keadilan, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, 

kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon 

mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon 

mahasiswa dan kekhususan program studi di perguruan tinggi; 

b. akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas; 

c. transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan dilakukan secara terbuka dan hasil 

pelaksanaan dapat diakses oleh semua pihak secara mudah. 

(2) Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan secara on-line setiap tahun. 

(3) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui seleksi masuk mandiri yang 

selanjutnya disebut Seleksi Mandiri yang dilaksanakan oleh Universitas Gunung 

Rinjani dengan 3 (tiga) gelombang; 

(4) Seleksi Mandiri dilaksanakan oleh Biro Akademik yang ditunjuk oleh Rektor 

berdasarkan Surat Keputusan Penerimaan Mahasiswa Baru dan Wakil Rektor I Bidang 

Akademik sebagai penanggungjawaban; 

(5) Seleksi Mandiri dilaksanakan oleh Universitas Gunung Rinjani yang tata cara 

seleksinya diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor. 

(6) Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang lulus MANDIRI. 

Bagian Kesatu 

Alokasi Daya Tampung Mahasiswa Baru 

Pasal 4 

(1) Universitas Gunung Rinjani menetapkan jumlah daya tampung mahasiswa baru 

dengan menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap 

program studi dan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, 

serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya, berdasarkan usulan dari fakultas 

dan program studi. 

(2) Jumlah alokasi daya tampung mahasiswa baru program sarjana pada Universitas 

Gunung Rinjani ditetapkan sesuai dengan peraturan menteri yang berlaku. 
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Pasal 5 

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan mahasiswa baru 

diatur dengan peraturan rektor dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 
BAB IV 

TAHUN AKADEMIK DAN KALENDER AKADEMIK 

Bagian Kesatu 

Tahun Akademik 

Pasal 6 

(1) Satu tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester, yaitu semester ganjil dan semester 

genap. 

(2) Program Studi dapat menyelenggarakan semester antara sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

(3) Setiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dapat terdiri 

atas 16 (enam belas) minggu yang dapat dipergunakan untuk proses belajar berupa 

perkuliahan termasuk ujian-ujian. 

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang waktu penyelenggaraan semester ganjil, semester 

genap dan semester antara diatur dalam keputusan rektor tentang kalender akademik. 

 

Bagian Kedua 

Kalender Akademik 

Pasal 7 

(1) Untuk ketertiban jadwal pelaksanaan pendidikan maka disusun kalender akademik 

dengan keputusan rektor. 

(2) Fungsi kalender akademik sebagai pedoman waktu penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. 

(3) Jadwal perkuliahan untuk setiap semester disusun dan ditetapkan oleh fakultas sesuai 

dengan kondisi masing-masing dengan tetap mengacu pada kalender akademik 

universitas. 
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Bagian Ketiga 

Semester Antara 

Pasal 8 

(1) Semester antara diselenggarakan bagi mahasiswa program sarjana pada masa liburan 

di antara akhir semester genap dan awal semester ganjil untuk memberikan 

kesempatan kepada mahasiswa yang mampu mempercepat kelulusan. 

(2) Semester antara membuka kuliah wajib dan tidak dilintaskan ke program studi lain 

sesuai dengan yang ditetapkan program studi. 

(3) Semester antara diselenggarakan selama paling sedikit 8 (delapan) minggu. 

(4) Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) SKS. 

(5) Semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka 16 (enam 

belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester antara. 

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang semester antara ditetapkan dan diatur dalam 

keputusan rektor. 

BAB V 

BIAYA PENDIDIKAN 

Pasal 9 

(1) Biaya Kuliah di Universitas Gunung Rinjani yang dibebankan kepada mahasiswa 

setiap semesternya adalah Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang 

dibebankan kepada mahasiswa setiap semesternya; 

(2) Selain dibebankan membayar SPP, mahasiswa juga dibeban membayar biaya sks 

persemesternya setelah hiregistrasi dilakukan setiap semester;  

(3) Seluruh Mahasiswa wajib membayar SPP dan sks sesuai ketentuan yang berlaku; 

(4) Pembayaran SPP dan sks dilaksanakan melalui bank mitra yang telah bekerjasama 

dengan universitas atau bank yang telah ditetapkan oleh Rektor; 

(5) Mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran SPP sampai batas waktu yang telah 

ditentukan (wajib menyelesaikan proses pengajuan Cuti Akademik sesuai peraturan 

yang berlaku) dinyatakan Cuti Akademik setelah memenuhi persyaratan Cuti 

Akademik. 

(6) Mahasiswa yang sedang cuti kuliah atau telah menyelesaikan seluruh pembelajaran 

namun belum lulus dibebaskan dari kewajiban membayar SPP. 
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(7) Mahasiswa non aktif (mangkir) diwajibkan membayar SPP;  

(8) Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh pembelajaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6) adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan skripsi. 

(9) Ketentuan pembebasan kewajiban membayar SPP bagi mahasiswa yang sedang cuti 

kuliah dan kewajiban pembayaran SPP bagi mahasiswa non aktif (mangkir) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) berlaku mulai pada semester genap 

2020/2021. 

(10) Mahasiswa Baru yang tidak melakukan pendaftaran ulang dengan batas waktu yang 

ditentukan dianggap mengundurkan diri. 

(11) Pelaksanaan pembayaran SPP mengacu pada keputusan rektor tentang tata cara 

pembayaran SPP dan sks universitas. 

(12) Biaya lainnya di luar SPP dan sks dapat berlaku bagi semua mahasiswa dengan tarif 

sesuai keputusan rektor. 

 

BAB VI 

REGISTRASI MAHASISWA 

Bagian Kesatu 

Status terdaftar sebagai Mahasiswa 

Pasal 10 

(1) Mahasiswa yang mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru 

diwajibkan mendaftar ulang (registrasi) di Universitas Gunung Rinjani sesuai 

peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

(2) Mahasiswa lama wajib melaksanakan registrasi ulang setiap semester sesuai 

peraturan dan panduan yang berlaku. 

(3) Status mahasiswa dapat berupa: 

a. aktif; 

b. lulus; 

c. mutasi; 

d. dikeluarkan; 

e. non aktif (mangkir); 

f. putus studi (drop out); 
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g. meninggal dunia; 

h. lainnya. 

Pasal 11 

(1) Semua mahasiswa yang akan aktif dalam suatu semester diwajibkan melaksanakan 

registrasi yang terdiri atas registrasi administratif dan registrasi akademik pada setiap 

awal semester sesuai dengan kalender akademik. 

(2) Registrasi administratif merupakan prasyarat untuk registrasi akademik. 

(3) Registrasi administrasi dapat dibatalkan jika ternyata mahasiswa tidak memenuhi 

persyaratan dan tidak mampu melampaui evaluasi keberhasilan studi Dua Tahun 

Pertama dan Dua Tahun Kedua.  

Pasal 12 

(1) Mahasiswa dilarang memiliki status ganda dalam kurun waktu kegiatan akademik 

yang sama pada program studi di lingkungan Universitas Gunung Rinjani ataupun 

berstatus ganda sebagai mahasiswa universitas dan perguruan tinggi lain, kecuali 

yang mengikuti twinning program/dual degree/ credit transfer system yang 

diselenggarakan oleh Universitas. 

(2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diketahui memiliki status 

ganda, diwajibkan memilih salah satu fakultas/program studi secara tertulis kepada 

rektor. 

(3) Apabila selama 1 (satu) semester sejak diketahuinya status ganda tersebut mahasiswa 

yang bersangkutan belum menyatakan pilihannya, maka universitas menetapkan 

mahasiswa yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa. 

(4) Mahasiswa dari program studi universitas lain bisa mengambil satu atau lebih mata 

kuliah di Universitas Gunung Rinjani, harus terdaftar sebagai mahasiswa tamu. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan twinning program/dual degree/Credit 

Transfer System diatur dengan peraturan rektor atas usul dekan. 

Bagian Kedua 

Nomor Induk Mahasiswa dan Kartu Tanda Mahasiswa 

Pasal 13 

(1) Setiap mahasiswa baru yang melakukan pendaftaran ulang diberi Nomor Induk 

Mahasiswa (NIM) oleh pihak universitas. 
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(2) Sebagai identitas mahasiswa yang bersangkutan untuk tujuan berbagai aktifitas 

kampus dan akademik di lingkungan Universitas, diterbitkan Kartu Tanda 

Mahasiswa (KTM). 

(3) KTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Biro Kemahasiswaan atau 

pihak lain yang ditunjuk rektor. 

(4) Ketentuan lebih lanjut tata cara pemberian NIM dan mengenai bahan, bentuk, isi, 

persyaratan, masa berlaku, dan tata cara penerbitan KTM diatur dengan keputusan 

rektor. 

Pasal 14 

(1) Apabila KTM hilang, dapat diberikan penggantinya dengan melampirkan surat 

keterangan dari pihak berwajib yang menyatakan bahwa KTM hilang dan dikenakan 

biaya pembuatan KTM pengganti. 

(2) KTM pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Biro 

Kemahasiswaan atau pihak lain yang ditunjuk rektor. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KTM pengganti 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan rektor. 

Bagian Ketiga 

Registrasi Administratif 

Pasal 15 

(1) Registrasi administratif merupakan pendaftaran ulang oleh mahasiswa di Universitas 

Gunung Rinjani melalui bank mitra yang ditunjuk dan/atau tempat lainnya yang 

ditentukan oleh Rektor. 

(2) Mahasiswa program kerja sama wajib melaksanakan registrasi administratif melalui 

bank mitra yang ditunjuk. 

(3) Mahasiswa yang akan cuti akademik untuk semester tertentu tetap diwajibkan 

melaksanakan registrasi administratif dan menyerahkan Kartu Cuti Akademik 

kepada Universitas Gunung Rinjani melalui fakultas. 

(4) Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang (registrasi administratif dan/atau registrasi 

akademik) selama dua semester berturut-turut non aktif dianggap mengundurkan diri 

sebagai mahasiswa dan kehilangan hak studinya. 
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(5) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diusulkan oleh dekan untuk 

melaksanakan registrasi administratif dan registrasi akademik, jika memenuhi 

persyaratan sebagai berikut : 

a. telah menyelesaikan semua mata kuliah selain skripsi; 

b. tidak melewati batas masa studi sebagaimana yang diatur pada Pasal 39; 

 

Pasal 16 

(1) Persyaratan registrasi administratif mahasiswa baru : 

a. dinyatakan lulus dalam pengumuman penerimaan mahasiswa baru pada sistem 

penerimaan mahasiswa baru yang berlaku; 

b. melakukan pembayaran uang daftar ulang yang ditentukan oleh universitas. 

(2) Persyaratan registrasi administratif mahasiswa lama: 

a. melakukan pembayaran Uang SPP; 

b. bagi mahasiswa yang mengambil cuti pada semester sebelumnya wajib merubah 

status cuti ke aktif dengan menunjukkan kartu mahasiswa atau slip Cuti 

Akademik ke Biro Akademik. 

(3) Persyaratan registrasi mahasiswa program kerja sama diatur dengan keputusan 

dekan. 

(4) Tata cara pelaksanaan registrasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan (2), dilengkapi dengan instruksi kerja masing-masing bagi mahasiswa dan 

petugas pelayanan dalam melaksanakan proses registrasi administratif, yang 

diumumkan setiap waktu pelaksanaan registrasi administratif. 

 

Bagian Keempat 

Registrasi Akademik 

Pasal 17 

(1) Status keaktifan akademik mahasiswa terdiri dari: 

a. Aktif, yaitu mahasiswa yang telah melakukan registrasi administrasi dan 

registrasi akademik; 

b. Non Aktif, yaitu mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi 

dan/atau tidak melakukan registrasi akademik; 
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c. Cuti, yaitu mahasiswa yang telah melakukan registrasi administrasi cuti 

akademik; 

d. Double degree, yaitu mahasiswa yang mengikuti kegiatan perkuliahan antar 

perguruan tinggi baik dalam negeri maupun melalui kerjasama antara perguruan 

tinggi di dalam negeri dengan perguruan tinggi di luar negeri, pada suatu 

program studi secara bersama serta saling diakui kelulusannya. 

(2) Registrasi akademik merupakan kegiatan mahasiswa untuk mendaftarkan diri 

menjadi peserta kuliah/praktikum/kegiatan lapangan yang ditawarkan pada 

semester yang bersangkutan dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) secara online 

dan disetujui/divalidasi oleh Dosen Penasihat Akademik dan dilaksanakan pada 

setiap awal semester. 

(3) Persyaratan registrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan cara: 

a. mahasiswa mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) secara online pada portal yang 

telah disediakan dan disetujui/ divalidasi oleh Dosen Penasihat Akademik; 

b. mengisi data yang diperlukan secara on line pada portal resmi Universitas Gunung 

Rinjani dalam batas waktu yang ditentukan. 

 

Bagian Kelima 

Pengunduran Diri Mahasiswa 

Pasal 18 

(1) Mahasiswa yang dengan alasan tertentu dapat mengajukan pengunduran diri dari 

universitas atau pindah ke perguruan tinggi lain. 

(2) Mahasiswa yang dianggap mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) dapat meminta surat keterangan pernah kuliah di UGR kepada rektor. 

(3) Mahasiswa yang sudah mengundurkan diri dan mendapatkan surat keterangan 

pindah kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperkenankan registrasi 

kembali. 

(4) Mahasiswa yang mengajukan pengunduran diri dan meminta surat keterangan 

pindah kuliah tidak dikenakan biaya SPP terhitung sejak yang bersangkutan tidak 

aktif. 
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BAB VII 

CUTI AKADEMIK 

Pasal 19 

(1) Mahasiswa dapat mengambil cuti akademik (berhenti sementara) pada semester 

tertentu dengan suatu alasan yang dapat diterima. 

(2) Cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada 

mahasiswa yang telah mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) semester 

dan yang bersangkutan tidak dalam keadaan kehilangan hak kuliah, kecuali ada 

kebijakan lain dari rektor/dekan untuk kasus tertentu. 

(3) Dengan alasan yang bersifat force meujer dan disetujui oleh Dekan, mahasiswa yang 

sudah terdaftar pada semester yang berjalan dapat mengajukan cuti akademik. 

(4) Mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran SPP sampai batas waktu yang telah 

ditentukan wajib menyelesaikan proses pengajuan Cuti Akademik sesuai peraturan 

yang berlaku. 

(5) Mahasiswa yang cuti akademik karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dan ayat (4) harus melapor kepada universitas dengan berbekal surat pengantar/ 

rekomendasi dari fakultas. 

(6) Cuti akademik harus seizin dekan dan maksimal 2 (dua) semester dan tidak berturut-

turut; 

(7) Cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai masa studi aktif, dan tidak 

diperhitungkan dalam masa studi pada proses pemberian Nomor Ijazah Nasional 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

(8) Dalam hal tertentu (seperti sakit dan atau alasan lain yang dapat diterima), mahasiswa 

yang sudah terdaftar pada semester berjalan dapat mengajukan cuti akademik kepada 

rektor atas usul dekan. 

(9) Mahasiswa yang tidak mengajukan cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) dimasukkan dalam katagori mahasiswa non aktif (mangkir) dan diwajibkan untuk 

membayar uang SPP pada semester tersebut pada saat akan kembali aktif. 
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BAB VIII 

PERPINDAHAN DAN ALIH JENJANG STUDI 

Bagian Pertama 

Perpindahan Studi 

Pasal 20 

(1) Universitas memperkenankan mahasiswa pindah program studi dalam jenjang 

program pendidikan yang sama, baik antar program studi di dalam lingkungan 

fakultas yang sama, atau antar program studi dalam lingkungan universitas, atau 

mahasiswa pindah ke universitas lain. 

(2) Perpindahan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan 

dan persyaratan yang berlaku yang ditetapkan oleh fakultas. 

(3) Perpindahan studi bagi mahasiswa minimal telah menempuh 2 (dua) semester dengan 

IPK minimal 2.00 pada program studi asal dan tidak terkena sanksi akademik/ 

skorsing atau sanksi pidana. 

(4) Fakultas dapat membuat kebijakan terkait penerimaan mahasiswa pindahan antar 

program studi. 

(5) Batas waktu studi maksimum mahasiswa pindahan adalah 7 (tujuh) tahun terhitung 

saat mulai terdaftar sebagai mahasiswa pada program studi asal. 

(6) Proses pengajuan perpindahan antar fakultas dan program studi dilakukan paling 

lambat 3 (tiga) bulan sebelum registrasi administrasi semester ganjil. 

Pasal 21 

(1) Universitas dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain yang 

memiliki program studi dan penyelenggaraan proses pembelajaran yang sama dengan 

yang ada di UGR, dengan ketentuan bahwa program studi asal minimal terakreditasi 

sama. 

(2) Mahasiswa pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dalam keadaan 

terkena sanksi akademik (indisipliner atau drop out) atau sanksi pidana yang 

dikuatkan dengan rekomendasi pimpinan perguruan tinggi asal. 

(3) Mahasiswa pindahan yang dapat diterima minimal telah menjalani 2 (dua) semester 

dan telah memperoleh sedikitnya 20 SKS, dengan IPK minimal 2,00. 

(4) Penerimaan mahasiswa pindahan dapat dilakukan setiap semester. 
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(5) Mahasiswa pindahan harus mengajukan permohonan kepada Rektor UGR dengan 

melampirkan surat rekomendasi dari Rektor perguruan tinggi asal dan transkrip 

akademik. 

(6) Perpindahan mahasiswa disetujui oleh rektor setelah transkrip akademik ditelaah 

oleh Dekan/Ketua Program Studi/Kepala Biro Akademik yang bertujuan untuk 

mengetahui apakah persyaratan akademik telah dipenuhi dan menentukan mata 

kuliah yang dapat diakui (ditransfer) sesuai kurikulum program studi penerima. 

(7) Penerimaan mahasiswa pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan keputusan dekan setelah mendapat pertimbangan Wakil Rektor I Bidang 

Akademik. 

(8) Batas masa studi mahasiswa pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah 7 

(tujuh) tahun terhitung mulai saat terdaftar pada perguruan tinggi asal. 

(9) Proses pengajuan perpindahan antar perguruan tinggi dilakukan paling lambat 1 

(bulan) bulan sebelum registrasi administrasi semester. 

Pasal 22 

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perpindahan mahasiswa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan keputusan dekan. 

Bagian Kedua 

Mahasiswa Alih Jenjang 

Pasal 23 

(1) Alumni program diploma dari perguruan tinggi di luar UGR dapat diterima setelah 

melalui ujian kualifikasi program alih kredit, dengan IPK minimal 2,75. 

(2) Alumni program diploma seperti yang dimaksud pada ayat (2) berasal dari perguruan 

tinggi dengan akreditasi minimal sama dengan program studi tujuan. 

(3) Pengaturan alih kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur dengan 

keputusan dekan. 

Bagian Ketiga 
Pengakuan Mata Kuliah 

Pasal 24 

(1) Pengakuan mata kuliah yang pernah ditempuh mahasiswa alih jenjang ditetapkan 

dengan keputusan dekan. 
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengakuan mata kuliah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan keputusan dekan. 

BAB IX 

MAHASISWA TUGAS BELAJAR 

Pasal 25 

(1) Universitas dapat menerima mahasiswa tugas belajar dari instansi/ dinas/ jawatan/ 

lembaga swasta. 

(2) Calon mahasiswa tugas belajar dapat diterima sebagai mahasiswa apabila memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut: 

a. lulus tes yang diadakan oleh fakultas; 

b. ketentuan dan tata tertib yang berkaitan dengan registrasi dan ketentuan 

akademik yang berlaku bagi mahasiswa umumnya berlaku pula bagi mahasiswa 

tugas belajar, kecuali terdapat ketentuan khusus yang telah mengaturnya. 

BAB X 

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA 

Pasal 26 

(1) Mahasiswa mempunyai hak: 

a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut 

dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma yang berlaku dalam lingkungan 

akademik; 

b. memperoleh pendidikan, layanan akademik, dan non akademik dengan sebaik-

baiknya sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuannya; 

c. memanfaatkan fasilitas fakultas/universitas dalam rangka memperlancar proses 

pembelajaran; 

d. mendapat bimbingan dari penasihat akademik/dosen (tenaga pendidik) yang 

bertanggung jawab dalam menyelesaikan studinya; 

e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi/ bagian/ 

jurusan yang diikuti serta hasil belajarnya; 

f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan dan persyaratan yang berlaku; 
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g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

h. memanfaatkan sumberdaya fakultas/universitas melalui perwakilan organisasi 

kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata 

kehidupan bermasyarakat; 

i. pindah program studi dalam lingkungan Universitas Gunung Rinjani atau ke 

perguruan tinggi lain; 

j. ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa fakultas/universitas; 

k. memberikan pendapat, usul, dan saran kepada pimpinan fakultas/universitas, 

terutama yang berkaitan dengan fungsi dan pencapaian tujuan pendidikan 

melalui lembaga kemahasiswaan yang diakui di fakultas/universitas; 

l. mengajukan keberatan atas perlakuan yang dirasa kurang adil terhadap hak-

haknya kepada program studi/ bagian/ jurusan/pengelola program spesialis/ 

profesi/ fakultas/ universitas secara berjenjang; 

m. mengikuti seleksi beasiswa, mahasiswa berprestasi, dan hibah-hibah yang 

disediakan oleh fakultas/universitas/ direktorat jenderal pendidikan tinggi/ 

penyandang dana lainnya; dan 

n. mendapatkan penghargaan sesuai dengan prestasi akademiknya. 

(2) Mahasiswa mempunyai kewajiban: 

a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa 

yang diberi keringanan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku pada fakultas/ 

universitas; 

c. memegang teguh kode etik sebagaimana termuat dalam pedoman kode etik 

mahasiswa yang berlaku; 

d. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan 

fakultas/universitas; 

e. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta keolahragaan; 

f. menjaga kewibawaan dan nama baik fakultas/universitas; 

g. menjunjung tinggi nilai kebudayaan lokal dan nasional; 
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h. mengikuti/menghadiri upacara-upacara dan/atau kegiatan akademik lainnya 

yang diselenggarakan fakultas/ universitas bagi mahasiswa berprestasi dan 

penerima beasiswa; dan 

i. menjadi peserta dalam upacara yudisium dan upacara wisuda bagi yang sudah 

menyelesaikan studi. 

BAB XI 

SANKSI AKADEMIK 

Bagian Kesatu 

Macam Sanksi Akademik 

Pasal 27 

(1) Sanksi akademik yang dikenakan kepada mahasiswa berupa: 

a. tidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester; 

b. dibatalkan nilai akhir yang telah diperoleh dari mata kuliah yang bersangkutan; 

c. tidak diperbolehkan mengikuti kuliah selama waktu tertentu; 

d. dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa; 

e. dicabut ijazah yang telah diterimanya. 

(2) Sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1): 

a. huruf a, b, c dan d ditetapkan dengan keputusan dekan; 

b. huruf e ditetapkan dengan keputusan rektor. 

Pasal 28 

(1) Mahasiswa yang menempuh mata kuliah tanpa mencantumkan dalam KRS dikenai 

sanksi dianggap tidak sah dan tidak diberi nilai. 

(2) Mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan dalam pelaksanaan ujian akhir 

semester, dikenai sanksi dibatalkan nilai akhir yang diperoleh dari mata kuliah yang 

bersangkutan. 

(3) Mahasiswa yang terbukti melakukan plagiasi, dikenai sanksi berupa skorsing minimal 

1 semester atau tidak diberikan nilai terkait dengan mata kuliah atau tugas akhir. 

Pasal 29 

Mahasiswa yang terbukti telah melakukan kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses 

kegiatan akademik sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini dapat dikenai sanksi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 secara alternatif atau secara kumulatif. 



35 

 

 

Bagian Kedua 

Penerapan Sanksi Akademik 

Pasal 30 

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dan kewajiban yang berlaku bagi mahasiswa 

sebagaimana diatur dalam peraturan ini maupun dalam peraturan perundang-

undangan lainnya dikenakan sanksi berupa: 

a. teguran secara lisan maupun tertulis; 

b. kegiatan akademik yang diikutinya dinyatakan tidak sah/dibatalkan; 

c. pembatalan semua mata kuliah pada semester yang sedang berlangsung; 

d. pembatalan nilai ujian bagi mata kuliah atau kegiatan akademik yang 

bersangkutan; 

e. tidak lulus mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan; 

f. tidak lulus semua mata kuliah pada semester yang sedang berlangsung; 

g. tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu 

atau pemberhentian sementara (skorsing); 

h. pemecatan atau dikeluarkan dari fakultas/universitas (pemberhentian tetap/ 

permanen), baik dengan hormat atau dengan tidak hormat; atau 

i. pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program. 

(2) Dalam hal pemberhentian permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

pelaksanaannya diatur oleh universitas atas usul fakultas. 

Pasal 31 

(1) Sanksi akademik lainnya dapat diberikan apabila mahasiswa melakukan kegiatan 

terlarang, baik yang diatur dalam tata tertib kehidupan kampus maupun dalam 

peraturan perundang-undangan lainnya. 

(2) Pelanggaran yang bersifat akademik, sanksi dikenakan sesuai dengan tingkat 

pelanggarannya yang diatur sebagai berikut : 

a. mahasiswa yang melakukan kecurangan dalam suatu kegiatan akademik, maka 

keberhasilan dalam kegiatan akademik dimaksud dinyatakan tidak sah/ 

dibatalkan; 

b. mahasiswa yang terbukti terlibat dalam perjokian/ memanfaatkan pihak lain 

dalam kegiatan akademik yang merupakan kewajiban mahasiswa itu sendiri 
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untuk melaksanakannya secara mandiri, dikenakan sanksi pembatalan nilai 

semua mata kuliah/tugas yang terkait pada semester itu, dan dapat ditambah 

dengan dicabut hak/izin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara 

(skorsing) paling lama 2 (dua) semester berikutnya dengan memperhitungkan 

masa skorsing sebagai lama masa studi; 

c. mahasiswa yang sengaja melakukan perubahan KRS tanpa persetujuan dosen 

penasihat akademik, dikenakan sanksi tidak diakuinya pengambilan mata kuliah 

yang mengalami perubahan tersebut (terutama mata kuliah yang ditambahkan 

dalam KRS tersebut). Apabila pelanggaran ini diulang lagi oleh mahasiswa 

tersebut pada semester lainnya, dikenakan sanksi pembatalan semua mata kuliah 

dalam KRS untuk semester berjalan; 

d. mahasiswa yang melakukan sesuatu untuk memanipulasi dokumen hasil 

studinya (Daftar Peserta dan Nilai Akhir, KHS, Berita Acara Ujian, Transkrip 

Akademik, atau sejenisnya) atau memalsukan tanda tangan pejabat yang 

berwenang, dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester berjalan dengan 

memperhitungkan masa skorsing sebagai lama masa studi; 

e. mahasiswa berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti melakukan 

plagiasi atau penjiplakan proposal/usulan atau laporan praktik lapang/praktik 

kerja/magang, skripsi, atau karya ilmiah orang lain, dikenakan sanksi sebagai 

plagiator berupa teguran, peringatan tertulis, atau penundaan pemberian 

sebagian hak mahasiswa sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila 

dilakukan secara tidak sengaja. 

(3) pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa, 

pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, pemberhentian tidak 

dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, atau pembatalan ijazah apabila 

mahasiswa telah lulus dari suatu program sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah 

dan apabila dilakukan secara sengaja dan/atau berulang. 

a. mahasiswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran berupa mengeluarkan 

ancaman kekerasan, atau tindak kekerasan, atau tindakan pengerusakan, atau 

keonaran atau vandalism, dikenakan sanksi skorsing yang lamanya sesuai dengan 
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kesalahan yang dibuat dengan memperhitungkan masa skorsing sebagai lama 

masa studi; 

b. mahasiswa yang melakukan kejahatan di lingkungan kampus atau mahasiswa 

yang dinyatakan melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum, dikenakan sanksi pemberhentian dengan 

tidak hormat dari status sebagai mahasiswa; 

c. mahasiswa (atas nama pribadi atau sebagai pengurus organisasi kemahasiswaan 

di lingkungan fakultas) yang memaksakan kehendak yang sifatnya bertentangan 

dengan ketentuan yang berlaku atau kebijakan yang dibuat fakultas/ jurusan/ 

program studi/bagian, dikenakan sanksi peringatan keras secara lisan maupun 

tertulis. Apabila pelanggaran ini diulang lagi oleh mahasiswa yang bersangkutan, 

dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester berikutnya dengan 

memperhitungkan masa skorsing sebagai lama masa studi; 

d. mahasiswa memberikan sesuatu dalam bentuk apa pun kepada dosen (tenaga 

pendidik) atau tenaga kependidikan yang terkait dengan dan mempengaruhi nilai 

mahasiswa atau kewajiban akademik mahasiswa lainnya, dikenakan sanksi 

skorsing 1 (satu) semester berikutnya dengan memperhitungkan masa skorsing 

sebagai lama masa studi. Apabila pelanggaran ini diulang lagi oleh mahasiswa 

yang bersangkutan, dikenakan sanksi pembatalan seluruh nilai ujian atau 

kegiatan akademik semester yang berjalan; 

e. mahasiswa berlaku curang dalam ujian, tidak disiplin, menerima atau memberi 

kesempatan terhadap teman untuk menyontek, menimbulkan keribuatan, atau 

mengganggu pelaksanaan ujian, dikenakan sanksi pembatalan terhadap mata 

kuliah yang terkait dengan kejadian itu bagi mahasiswa yang bersangkutan; 

f. mahasiswa mengambil soal ujian tanpa izin, dikenakan sanksi pembatalan nilai 

mata kuliah atau kegiatan akademik yang terkait dengan kejadian itu bagi 

mahasiswa yang bersangkutan; 

g. tugas-tugas mahasiswa dikerjakan pihak lain, dikenakan sanksi pembatalan 

terhadap kegiatan itu, ditambah skorsing 1 (satu) semester berikutnya dengan 

memperhitungkan masa skorsing sebagai lama masa studi; 
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h. mahasiswa melakukan pelanggaran kekerasan fisik, seksual, atau asusila, 

dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester berikutnya dengan 

memperhitungkan masa skorsing sebagai lama masa studi. Apabila pelanggaran 

ini diulang lagi oleh mahasiswa yang bersangkutan, dikenakan sanksi 

pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai mahasiswa; 

i. mahasiswa dinyatakan telah melakukan tindakan yang mencemarkan dan/atau 

merugikan nama baik fakultas/universitas, dikenakan sanksi pemberhentian 

dengan tidak hormat dari status sebagai mahasiswa; atau 

j. apabila di kemudian hari setelah mahasiswa di-wisuda, ternyata perolehan 

nilainya merupakan hasil pemalsuan dari berbagai cara, dikenakan sanksi 

pembatalan ijazah. 

Pasal 32 

(1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, dan f 

ditetapkan oleh dekan atas usul penanggung jawab mata kuliah yang disetujui oleh 

ketua program studi setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela 

diri. 

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf g, h, dan i ditetapkan 

oleh rektor atas usul dekan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk 

membela diri. 

(3) Penjatuhan sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 

menghapuskan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi akademik sebagai mana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan keputusan rektor. 

BAB XII 

SISTEM KREDIT SEMESTER 

Bagian Kesatu 

Sistem Satuan Kredit Semester 

Pasal 33 

Sistem pendidikan yang dianut dalam merancang muatan kurikulum, beban belajar 

mahasiswa, dan evaluasi keberhasilan mahasiswa mengikuti sistem SKS. 
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Bagian Kedua 

Tujuan Sistem Satuan Kredit Semester 

Pasal 34 

Sistem SKS bertujuan untuk: 

a. memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar, agar 

dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang relatif singkat, sesuai dengan 

kemampuan dan rencana individualnya; 

b. memberikan kesempatan kepada para mahasiswa, agar dapat mengambil mata kuliah 

yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya; 

c. membuka kemungkinan dilaksanakannya sistem pendidikan dengan masukan (input) 

dan keluaran (output) yang jamak; 

d. mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu, sesuai dengan 

perkembangan ilmu dan teknologi maupun perubahan kebutuhan masyarakat yang 

sangat cepat dewasa ini; 

e. memberi kemungkinan agar sistem evaluasi studi kemajuan belajar mahasiswa dapat 

diselenggarakan dengan tata cara yang lebih cermat dan lebih obyektif; 

f. memungkinkan pengalihan (transfer) kredit antar fakultas/program studi dalam dan 

di lingkungan Universitas Gunung Rinjani; 

g. memungkinkan perpindahan mahasiswa antar berbagai perguruan tinggi. 

 

Bagian Ketiga 

Beban Satuan Kredit Semester 

Pasal 35 

(1) Semester pertama mahasiswa program sarjana dapat memprogramkan studinya 

sesuai penawaran program studi masing-masing, maksimal 24 SKS. 

(2) Beban studi yang dapat diprogramkan oleh mahasiswa setelah semester pertama 

didasarkan atas perolehan Indeks Prestasi Semester hasil studi terakhir/yang telah 

dilaksanakan sebelumnya yang termuat dalam Kartu Hasil Studi (KHS) untuk 

program diploma dan sarjana sebagai berikut: 
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No. Indeks Prestasi Semester SKS Maksimum 

1. 3,00 - 4,00 24 

2. 2,50 - 2,99 21 

3. 2,00 - 2,49 18 

4. 1,50 - 1,99 15 

5. 0,00 - 1,49 12 

 

(3) Penyusunan rencana beban studi mahasiswa dibimbing oleh seorang Dosen 

Pembimbing Akademik (PA). 

(4) Dosen PA ditetapkan oleh dekan atas usul ketua program studi. 

(5) Tugas Dosen PA antara lain: 

a. Membimbing mahasiswa menyusun rencana studi, memberikan pertimbangan 

dan arahan strategi dalam memilih mata kuliah (MK) prioritas yang diprogram 

untuk 1 semester, dan menyetujui KRS yang telah di ajukan mahasiswa, kemudian 

melakukan validasi KRS secara on-line; 

b. Memberikan informasi tentang pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan 

dan pengajaran; 

c. Membina sikap dan prilaku agar berkarakter dan berbudi luhur sehingga akan 

terbentuk jiwa manusia Indonesia seutuhnya yang memiliki wawasan dalam 

berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai insan ilmuan sejati; 

d. Memberitahu sanksi akademik ataupun sanksi lainnya yang jika dilanggar maka 

akan menjadikan mahasiswa itu memiliki nilai negatif dikalangan mahasiswa itu 

sendiri maupun di mata staf dilingkungannya; 

e. Memberikan bantuan bimbingan kepada mahasiswa dalam mengatasi masalah 

belajar dan masalah lainnya; 

f. Jika karena sesuatu alasan, Dosen PA berhalangan akibat tidak berada di tempat 

atau alasan khusus lainnya, kepenasihatan akan dilakukan oleh koordinator 

program studi dan atau pimpinan fakultas. 

(6) Setiap mata kuliah dapat diprogramkan oleh mahasiswa jika diprogramkan 

sedikitnya oleh 5 (lima) orang mahasiswa, terkecuali atas pertimbangan khusus oleh 

ketua program studi dan dekan. 
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(7) Apabila jumlah mahasiswa yang memprogram mata kuliah kurang dari 5 (lima) 

orang, maka mahasiswa bersangkutan diberikan kesempatan untuk memodifikasi 

KRSnya sesuai batas waktu modifikasi rencana studi yang tersedia. 

Pasal 36 

(1) Besarnya beban studi mahasiswa dan beban kerja dosen dalam proses pembelajaran 

dinyatakan dalam suatu satuan nilai, yang dinamakan dengan satuan kredit semester. 

(2) Penentuan nilai dan beban satu satuan kredit semester dalam proses pembelajaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: 

a. Kegiatan Perkuliahan 

Nilai kredit semester untuk perkuliahan ditentukan berdasarkan atas beban yang 

meliputi tiga macam kegiatan. Ekivalensi satu kredit semester adalah: 

1. Bagi mahasiswa, untuk satu SKS mata kuliah, bebannya per minggu terdiri 

atas: 

a. 50 (lima puluh) menit untuk acara tatap muka terjadwal dengan dosen 

(tenaga pendidik), dapat berupa perkuliahan, diskusi kelas, presentasi 

tugas, dan sejenisnya; 

b. 60 (enam puluh) menit berupa kegiatan akademik terstruktur, yaitu 

kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh dosen 

(tenaga pendidik), antara lain tugas membuat makalah, tugas kelompok, 

melaksanakan riset kecil; 

c. 60 (enam puluh) menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan 

yang harus dilakukan mahasiswa secara mandiri untuk pemahaman 

yang lebih baik terhadap muatan/konten mata kuliah, misalnya melalui 

membaca buku acuan (referensi), menghadiri pertemuan ilmiah, diskusi 

kelompok, dan sejenisnya; 

2. Bagi Dosen, untuk satu SKS mata kuliah, bebannya per minggu terdiri atas: 

a. 50 (lima puluh) menit untuk acara tatap muka terjadwal dengan 

mahasiswa; 

b. 60 (enam puluh) menit untuk Menyusun perencanaan dan evaluasi 

kegiatan akademik terstruktur; 
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c. 60 (enam puluh) menit untuk pengembangan materi kuliah 

(pembelajaran); 

b. Kegiatan Praktikum Laboratorium: 

Satu SKS ekivalensi dengan 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) jam per minggu 

selama satu semester; 

c. Kegiatan Seminar: 

1. Untuk menyelenggarakan seminar atau nama lain yang sejenisnya, 

mahasiswa diwajibkan menyajikan karya tulis ilmiah proposal atau laporan 

penelitian pada suatu forum; 

2. Untuk 1 (satu) SKS ekivalensi dengan 60 (enam puluh) menit perminggu 

dalam semester, yang diperlukan untuk konsultasi dan penyajian; 

d. Kegiatan Kerja Lapangan /Praktik Lapangan /Pengalaman Lapangan /Magang 

/Kuliah Kerja Nyata /Pengabdian Kepada Masyarakat; 

1. Satu SKS ekivalensi dengan beban tugas lapangan sebanyak 4 (empat) sampai 

dengan 5 (lima) x 60 menit dalam satu semester, yang diperlukan untuk 

persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.; 

2. Pengaturan lebih rinci mengenai nilai kegiatan Kerja Lapangan atau nama lain 

yang sejenis diatur oleh fakultas masing-masing; 

e. Kegiatan Penelitian, Penyusunan Tugas Akhir, Skripsi, atau nama lain yang 

sejenis: 

1 Satu SKS ekivalensi dengan beban tugas penelitian, penyusunan Tugas Akhir, 

Skripsi, atau nama lain yang sejenis sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) 

x 60 menit selama 25 (dua puluh lima) hari kerja dalam satu semester; 

2 Pengaturan lebih rinci mengenai nilai kegiatan penelitian, penyusunan tugas 

akhir, skripsi, atau nama lain yang sejenis diatur oleh fakultas masing-masing. 

 

BAB XIII 

TRANSFER KREDIT 

Pasal 37 

(1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh transfer kredit atas 

mata kuliah yang telah diperoleh di program studi lain, baik program studi di 
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universitas maupun perguruan tinggi lain yang memiliki status akreditasi sama 

dengan program studi dan universitas. 

(2) Mata kuliah yang dapat ditransfer kreditkan berasal dari: 

a. program pertukaran mahasiswa; 

b. program pendidikan yang pernah diikuti sebelumnya, baik program studi di 

lingkungan universitas maupun perguruan tinggi lain yang diakui oleh 

universitas; atau 

c. program lain yang diakui universitas. 

(3) Mata kuliah yang harus ditransfer kreditkan harus memenuhi syarat berikut: 

a. memiliki kandungan materi yang setara dengan mata kuliah yang terdapat pada 

kurikulum program studi yang sedang diikuti; 

b. apabila mata kuliah yang diambil tidak memenuhi kriteria dalam ketentuan 

huruf a, tetapi dianggap mendukung ketercapaian kompetensi, dapat ditransfer 

kreditkan sebagai mata kuliah pilihan; 

c. diperoleh paling lama dalam 5 (lima) tahun sebelumnya; 

d. apabila diperoleh dari luar universitas, harus berasal dari program studi yang 

terakreditasi sama dengan program studi yang bersangkutan. 

(4) Beban studi yang dapat ditransfer pada program sarjana adalah sebanyak-banyaknya 

50 (lima puluh) persen dari total beban studi yang diharuskan diambil sesuai dengan 

kurikulum pada program studi yang sedang diikuti. 

(5) Jumlah SKS yang dapat ditransfer kreditkan bagi masing-masing mahasiswa 

dievaluasi serta diusulkan oleh program studi kepada dekan. 

(6) Transfer kredit dapat berasal dari program alih jenjang, mata kuliah sebelumnya yang 

ditempuh pada program studi lain di lingkungan UGR atau program studi dari 

universitas lain. 

(7) Transfer kredit juga dapat dilakukan dari hasil kegiatan kemitraan UGR dengan 

universitas lain baik di dalam negeri maupun luar negeri yang mendapat pengakuan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diatur dengan peraturan tersendiri. 
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BAB XIV 

PROSES PEMBELAJARAN 

Bagian Kesatu 

Masa Studi dan Beban Belajar 

Pasal 38 

(1) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun 

akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh 

empat) SKS dan paling banyak 160 (seratus enam puluh) SKS; 

(2) Sebagian beban studi sebagaimana diatur dalam ayat (1), baik mata kuliah wajib atau 

mata kuliah pilihan, dapat diperoleh di perguruan tinggi lain melalui mekanisme 

transfer kredit sesuai dengan peraturan berlaku. 

(3) Mahasiswa yang memperoleh pengakuan untuk transfer kredit dapat menyelesaikan 

studi dalam waktu minimal 4 (empat) semester. 

(4) Mata kuliah yang diperoleh dari perguruan tinggi lainnya hanya dapat dilakukan 

transfer apabila program studi dan universitasnya memiliki status akreditasi yang 

sama. 

(5) Mahasiswa yang melewati masa studi mendapatkan masa perpanjangan studi atas 

usul oleh dekan yang didukung dengan bukti tertulis untuk mendapatkan 

persetujuan rektor. 

Bagian Kedua 

Kurikulum 

Pasal 39 

(1) Kurikulum disusun dan dilaksanakan sesuai dengan standar nasional pendidikan 

tinggi. 

(2) Kurikulum akan disusun dan dilaksanakan oleh program studi sesuai dengan standar 

pendidikan tinggi. 

(3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan dalam kurikulum mengacu pada: 

a. Deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan 

b. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. 

(4) Kurikulum program studi ditetapkan oleh rektor atas usulan dekan. 
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Pasal 40 

(1) Struktur kurikulum program studi terdiri atas; 

a. mata kuliah wajib; dan 

b. mata kuliah pilihan. 

(2) Mata Kuliah Wajib terdiri atas: 

a. Mata kuliah wajib nasional; 

b. mata kuliah wajib universitas; 

c. mata kuliah wajib fakultas; 

d. mata kuliah wajib program studi. 

(3) Mata Kuliah Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa: 

a. sekumpulan mata kuliah yang terdapat dalam kelompok mata kuliah kesentrasi 

atau peminatan lain pada program studinya; atau 

b. sekumpulan mata kuliah yang dipilih dari berbagai program studi/fakultas lain; 

c. pemrograman mata kuliah pilihan dari program studi/fakultas lain diatur oleh 

program studi yang bersangkutan 

(4) Mata kuliah wajib pada suatu program studi harus sama, baik untuk Kelas Reguler 

maupun Kelas Eksekutif. 

(5) Setiap mahasiswa wajib lulus semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah 

pilihan yang tercakup dalam struktur kurikulum program studi. 

(6) Setiap mahasiswa dapat memilih kombinasi: 

a. mata kuliah wajib dan mata kuliah peminatan pada program studi tersebut; atau 

b. mata kuliah wajib dan sekumpulan mata kuliah yang dipilih dari berbagai 

program studi/fakultas lain yang relevan dengan kompetensi utama program 

studinya; 

c. pemprograman mata kuliah wajib dari program studi/fakultas lain diatur oleh 

program studi yang bersangkutan. 

(7) Kombinasi apapun yang dipilih mahasiswa, jumlah SKS yang dapat diambil harus 

dalam batas beban studi untuk Program Studi tersebut sebagaimana diatur dalam ayat 

(1) dan ayat (2). 
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(8) Beban ekuivalen dalam bentuk satuan kredit semester untuk mata kuliah wajib 

program studi minimal 75% dan maksimal 85% dari seluruh beban studi yang 

dipersyaratkan sesuai dengan jenjangnya, tidak termasuk skripsi. 

(9) Beban ekuivalen dalam bentuk satuan kredit semester untuk kelompok mata kuliah 

pilihan minimal 15% dan maksimal 25% dari seluruh beban studi yang dipersyaratkan 

untuk mencapai gelar sesuai jenjangnya. 

Pasal 41 

Kurikulum program studi untuk semua jenis program sarjana ditetapkan oleh rektor atas 

usul dekan. 

Pasal 42 

(1) Kurikulum program sarjana wajib memuat mata kuliah Pendidikan Agama, 

Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa 

Inggris, Kewirausahaan, dan Pendidikan Anti Korupsi. 

(2) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mata kuliah wajib umum 

(MKWU) berjumlah 14 SKS yang merupakan bagian dari kurikulum inti, dengan 

besaran SKS untuk masing-masing mata kuliah ditetapkan 2 SKS  

BAB XV 

KAMPUS MERDEKA 

Pasal 43 

(1) Kampus Merdeka adalah Program “hak belajar tiga semester di luar program studi”. 

(2) Melalui Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester 

atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS menempuh pembelajaran di luar program 

studi pada Universitas Gunung Rinjani; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara 

dengan 40 (empat puluh) SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang 

sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang 

berbeda di perguruan tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar perguruan 

tinggi dalam kegiatan yang akan diatur dalam Peraturan Rektor. 

Pasal 44 

(1) Peran Pihak-Pihak Terkait. 

1. Universitas wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) 

untuk: 
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a. Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau 

setara dengan 40 SKS. 

b. Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi 

yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS. 

c. Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan 

pembelajaran di luar prodi. 

d. Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra. 

2. Fakultas 

a. Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil 

mahasiswa lintas prodi. 

b. Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan. 

3. Program Studi 

a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi 

kampus merdeka. 

b. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi 

dalam perguruan tinggi. 

c. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan 

luar perguruan tinggi beserta persyaratannya. 

d. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi 

dan luar perguruan tinggi. Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi 

dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar perguruan tinggi, disiapkan 

alternatif mata kuliah daring. 

4. Mahasiswa 

a. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program 

mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi. 

b. Mendaftar program kegiatan luar prodi melengkapi persyaratan kegiatan luar 

prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada. 

c. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman 

akademik yang ada. 
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5. Mitra 

a. Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama perguruan tinggi/ 

fakultas/program studi. 

b. Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang 

ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK). 

(2) Bentuk Kegiatan Pembelajaran mahasiswa diluar kampus adalah:  

a. Petukaran mahasiswa; 

b. Magang praktek kerja; 

c. Mengajar di sekolah; 

d. Penelitian/riset; 

e. Proyek kemanusian; 

f. Kegiatan wirausaha; 

g. Studi/proyek independent; 

h. Pengabdian Kepada Masyarakat; dan 

i. Bela negara 

(3) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran kampus merdeka melalui merdeka belajar diatur 

dalam 

a. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Dirjen Dikti, Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan 2020; 

b. Peraturan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar dan Kampus 

Merdeka di Universitas Gunung Rinjani; 

c. Peraturan Rektor tentang Kurikulum Merdeka Belajar masing-masing Program 

Studi 

d. Peraturan Dekan tentang Pelaksanaan Peraturan Rektor tentang Pedoman 

Pelaksanaan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka di Universitas Gunung 

Rinjani dalam lingkungan program studi masing-masing 

 
BAB XVI 

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN (DARING) 

Pasal 45 

(1) Fakultas / program studi melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode 

Blended Learning yang menggabungkan pembelajaran secara tatap muka dan daring; 
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(2) Mekanisme pembelajaran daring dilakukan dengan metode pembelajaran sinkron 

dan pembelajaran a sinkron; 

(3) Pembelajaran sinkron, Dosen dan Mahasiswa melaksanakan proses pembelajaran 

daring pada waktu yang sama, belajar secara langsung dan terlibat dalam diskusi 

secara langsung. 

(4) Pada pembelajaran a sinkron, Dosen dan Mahasiswa melaksanakan pembelajaran 

daring pada waktu yang berbeda, belajar dan terlibat dalam diskusi secara tidak 

langsung. 

(5) Mekanisme pelaporan pelaksanaan pembelajaran daring dilakukan oleh dosen 

melalui LMS SPADA DIKTI dan SIAKAD yang disediakan oleh LPTIK yang meliputi 

informasi terkait: nama mata kuliah, materi mata kuliah, jumlah mahasiswa yang 

hadir, media yang digunakan. 

(6) Etika komunikasi dalam pembelajaran daring ditetapkan bersama-sama dengan etika 

mahasiswa. 

(7) Pelaksanaan skripsi atau tugas mulai dari pengajuan judul, konsultasi sampai pada 

pendaftaran yudisium dilakukan melalui Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) 

UGR; 

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pembelajaran daring sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dengan peraturan rektor. 

 

BAB XVII 
KEHADIRAN PERKULIAHAN DAN EVALUASI HASIL BELAJAR 

Bagian Kesatu 

Kehadiran Perkuliahan 

Pasal 46 

(1) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan, praktikum, dan/atau kegiatan akademik 

lainnya sesuai dengan rencana studinya secara tertib dan teratur atas dasar ketentuan-

ketentuan yang berlaku. 

(2) Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan perkuliahan minimal 75% (tujuh puluh lima 

perseratus) dari pelaksanaan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
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(3) Mahasiswa wajib menyelesaikan 100% (seratus persen) tugas praktikum/pembuatan 

paper/makalah/laporan, dan/atau tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh dosen 

(tenaga pendidik). 

(4) Mahasiswa yang secara resmi memperoleh tugas baik dari fakultas/universitas 

maupun pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang dilakukan pada masa 

perkuliahan, ketidakhadirannya dapat dipertimbangkan untuk menentukan jumlah 

minimal hadir pada acara perkuliahan. 

(5) Untuk dapat mengikuti UAS suatu mata kuliah mahasiswa yang bersangkutan harus 

sudah mengikuti perkuliahan dan/atau praktikum minimal hadir 75% (tujuh puluh 

lima perseratus) dari pelaksanaan perkuliahan. 

(6) Bagi fakultas/program studi yang melaksanakan sistem blok ketentuan kehadiran 

perkuliahan diatur tersendiri oleh fakultas/program studi. 

(7) Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) untuk presensi perkuliah ditutup pada hari 

terakhir minggu perkuliahan atau sebelum Ujian Akhir Semester (UAS). 

Bagian Kedua 

Evaluasi Hasil Belajar 

Pasal 47 

(1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala sesuai dengan kurikulum. 

(2) Evaluasi hasil belajar pada setiap mata kuliah dilakukan pada setiap semester. 

(3) Evaluasi dilaksanakan berdasarkan prinsip obyektivitas, kesesuaian, akuntabilitas, 

transparansi, kejujuran, dan keadilan. 

(4) Aspek yang diukur dalam evaluasi hasil belajar adalah: 

a. Kemampuan akademik yang mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik, 

yang disesuaikan dengan jenis dan tujuan belajar pada setiap mata kuliah; dan 

b. Keterampilan berperilaku, termasuk kejujuran akademik, kedisiplinan, 

kesantunan, kemampuan berinteraksi, dan kerjasama. 

(5) Evaluasi dapat dilakukan dengan cara observasi, pemberian tugas, ujian tertulis 

dan/atau ujian lisan. 

(6) Ujian dapat diselenggarakan melalui Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester 

dan Ujian Tugas Akhir. 
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(7) Bagi fakultas atau program studi tertentu dapat melakukan evaluasi belajar 

mahasiswa yang ditentukan secara tersendiri. 

(8) Ujian tulis dapat dilakukan di lingkungan kampus/ruang kelas atau di luar kelas dan 

dapat dilakukan dengan cara take home. 

(9) Apabila ujian tulis dilakukan dengan cara take home maka bobot soal harus memiliki 

tingkat kesulitan yang lebih tinggi dari ujian tulis di ruang kelas dan mendapatkan 

persetujuan dari program studi. 

(10) Evaluasi hasil belajar harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

(11) Setiap kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa pada proses evaluasi belajar akan 

memperoleh sanksi yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan fakultas. 

Bagian Ketiga 

Penilaian Evaluasi Hasil Belajar 

Pasal 48 

(1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa untuk satu mata kuliah dilakukan oleh seorang 

dosen atau tim dosen untuk memantau proses dan perkembangan hasil belajar 

mahasiswa. 

(2) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf, yaitu menggunakan huruf A, B+, B, 

C+, C, D dan E. 

(3) Nilai lulus minimal setiap mata kuliah adalah C. 

(4) Nilai lulus skripsi adalah B 

(5) Nilai mata kuliah yang kurang dari C (D dan E) dapat memprogram ulang mata 

kuliah tersebut di semester / tahun berikutnya dengan nilai maksimal A. 

(6) Mata kuliah yang tidak lulus dapat diprogram kembali oleh mahasiswa maksimal 2 

(dua) kali dalam KRS dengan nilai minimal C setelah memenuhi persyaratan 

perkuliahan. 

(7) Nilai yang digunakan adalah nilai yang tertinggi pada saat diprogram ulang. 

(8) Sistem penilaian untuk menentukan nilai akhir menggunakan penilaian acuan 

kriteria (PAK). 

(9) Komponen penilaian untuk kelulusan mahasiswa pada setiap mata kuliah meliputi 

aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan dengan pembobotan yang diatur oleh 

fakultas. 
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(10) Bagi fakultas atau program studi tertentu dapat menggunakan bobot penilaian yang 

disesuaikan dan diatur dengan ketentuan tersendiri. 

(11) Untuk melakukan konversi nilai angka ke dalam nilai huruf dan bobot nilai huruf 

digunakan pedoman sebagai berikut: 

Rentang Nilai Angka Nilai Huruf Bobot Nilai Huruf 

≥ 75 A 4,00 

70,0 - 74,9 B + 3,5 

65,0 - 69,9 B 3 

60,0 - 64,9 C + 2,5 

55,0 - 59,9 C 2 

40,0 – 54,9 D 1 

< 40,0 E 0 

 

Pasal 49 

(1) UTS dilaksanakan oleh dosen (tenaga pendidik) pengampu yang bersangkutan pada 

pertengahan semester sesuai dengan kalender akademik. 

(2) UAS dilaksanakan pada akhir semester secara terjadwal yang disusun oleh fakultas 

sesuai dengan kalender akademik. 

(3) Dalam hal tertentu, UTS dan UAS di luar jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan atas izin dekan. 

(4) UTS dan UAS dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. 

 

Pasal 50 

(1) UTS dan UAS dapat dilaksanakan dalam berbagai cara seperti ujian tertulis (dengan 

atau tanpa diperkenankan membuka buku (open/close book system), pilihan ganda atau 

jawaban bebas, ujian lisan, ujian dalam bentuk presentasi seminar, ujian dalam bentuk 

pemberian tugas akademik, ujian dalam bentuk penulisan karya ilmiah, dan bentuk 

lain yang dapat mengukur kompetensi yang ingin dicapai. 

(2) Bentuk-bentuk evaluasi hasil belajar mahasiswa dan bobot/persentasinya terhadap 

nilai akhir ditentukan oleh dosen mata kuliah dan dicantumkan dalam kontrak 

perkuliahan. 
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(3) Setiap pekerjaan mahasiswa (ujian-ujian sebelum UAS dan tugas-tugas akademik 

lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperiksa dan hasilnya 

diinformasikan kepada mahasiswa paling lambat 1 (satu) minggu sebelum UAS. 

Pasal 51 

(1) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan kehadiran sebagaimana diatur dalam 

Pasal 46 ayat (5) tidak diperkenankan mengikuti UAS. 

(2) Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti UTS dan UAS, namun 

karena sesuatu hal tidak dapat mengikutinya dengan alasan tertentu yang didukung 

oleh dokumen resmi dan dapat diterima oleh dekan, dapat mengikuti ujian susulan 

UTS dan UAS yang waktunya dapat diatur tersendiri, tidak lebih dari 1 (satu) minggu 

setelah UTS dan UAS terjadwal berakhir dan masih memungkinkan pengisian nilai 

dilakukan tepat waktu. 

Pasal 52 

Bagi mata kuliah yang dilaksanakan secara paralel, baik dengan dosen/tenaga pendidik 

yang sama atau pun dosen yang berbeda, ujian mata kuliah tersebut wajib dilaksanakan 

dengan soal dan alokasi waktu yang sama. 

Pasal 53 

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat ujian, jadwal ujian, keabsahan peserta ujian dan tata 

tertib ujian diatur oleh fakultas masing-masing. 

Pasal 54 

(1) Apabila seorang mahasiswa belum dapat melengkapi komponen dari kesatuan 

penilaian mata kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) pada saat yang 

telah ditentukan, maka nilai sementara ditetapkan sesuai nilai murni yang dicapai 

untuk mata kuliah tersebut. 

(2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, komponen penilaian 

tersebut belum dapat dilengkapi maka nilai sementara sebagaimana ayat (1) 

ditetapkan menjadi nilai akhir untuk mata kuliah tersebut. 

Pasal 55 

Apabila seorang mahasiswa mengundurkan diri secara sah untuk suatu mata kuliah, maka 

mahasiswa yang bersangkutan diberi tanda kosong sehingga mata kuliah tersebut tidak 

diperhitungkan dalam menentukan IP pada akhir semester. 
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BAB XVIII 

PENGISIAN NILAI 

Pasal 56 

(1) Dosen pengampu memasukkan nilai mata kuliah ke dalam Sistem Informasi 

Akademik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik 

atau paling lambat 1 (satu) minggu setelah UAS dilaksanakan. 

(2) Dosen pengampu wajib memberi nilai minimal C bagi mahasiswa yang memprogram 

mata kuliah ketiga kalinya atau memprogram ulang yang kedua kalinya setelah 

memenuhi persyaratan perkuliahan. 

(3) Apabila dosen belum melakukan validasi akhir penilaian sampai batas waktu yang 

ditentukan untuk pengisian nilai telah dilampaui, maka akan diberikan nilai C kepada 

mahasiswa peserta ujian mata kuliah yang dimaksud dan tidak dapat dilakukan 

perubahan. 

(4) Perubahan nilai atau revisi nilai dapat dilakukan untuk mengoreksi kesalahan dalam 

penilaian, kecuali nilai sebagaimana diatur dalam ayat (3). 

(5) Perubahan nilai atau revisi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 

a. dosen mengajukan usulan perubahan nilai/revisi nilai kepada dekan secara 

tertulis; 

b. dekan dapat menolak atau menyetujui usulan perubahan nilai/revisi nilai; 

c. dekan melaporkan perubahan nilai / revisi nilai tersebut kepada Wakil Rektor 

Bidang Akademik; 

(6) Tidak ada perubahan nilai/revisi nilai bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus 

studi (yudisium dan wisuda). 

Pasal 57 

Mahasiswa yang karena sesuatu alasan yang sah memperoleh izin cuti dalam semester 

berjalan, seluruh mata kuliah yang sedang diikuti akan dihapus dan terekam sebagai status 

cuti. 

Pasal 58 

(1) Indeks prestasi merupakan alat ukur terhadap hasil studi seorang mahasiswa selama 

mengikuti perkuliahan. 
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(2) Indeks prestasi dihitung setiap akhir semester yang terdiri dari Indeks Prestasi 

Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). 

(3) Besarnya Indeks Prestasi (IP) dihitung melalui penjumlahan hasil perkalian antara 

SKS dengan bobot nilai huruf untuk setiap mata kuliah, dibagi dengan jumlah SKS. 

(4) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah indeks prestasi yang dihitung dari semua nilai 

mata kuliah yang telah ditempuh. 

 

BAB XIX 

EVALUASI STUDI MAHASISWA 

Bagian Kesatu 

Evaluasi Hasil Studi 

Pasal 59 

(1) Bagi mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya dalam batas waktu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, tidak diperkenankan melanjutkan studinya 

pada fakultas yang bersangkutan dan dinyatakan putus studi atau drop out. 

(2) Putus studi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh rektor 

berdasarkan usulan dekan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai putus studi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan keputusan rektor. 

Bagian Kedua 

Putus Studi Mahasiswa 

Pasal 60 

(1) Mahasiswa dinyatakan putus studi apabila: 

a. pada evaluasi hasil belajar 4 semester pertama tidak memperoleh minimal 48 

SKS dengan nilai minimal C atau IPK kurang dari 2,00; 

b. pada evaluasi hasil belajar 8 semester pertama tidak memperoleh minimal 96 

SKS dengan nilai minimal C atau IPK kurang dari 2,00; 

c. pada akhir masa studi tidak menyelesaikan seluruh beban studi sesuai dengan 

kurikulum dengan nilai minimal C atau IPK kurang dari 2,00; 

d. mahasiswa mendapat sanksi atas pelanggaran tata-tertib kehidupan kampus; 
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e. melakukan tindak pidana dan atau hukuman penjara yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap; 

f. dinyatakan terbukti melakukan tindakan penyalahgunaan obat terlarang; 

(2) Mahasiswa dinyatakan tidak layak lanjut studi atas dasar pertimbangan kesehatan 

dari tim dokter ahli yang ditunjuk oleh universitas; 

(3) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 diusulkan pemberhentian oleh 

dekan kepada rektor untuk dibuatkan surat keputusan. 

Bagian Ketiga 

Evaluasi Keberhasilan Studi Semester 

Pasal 61 

Evaluasi keberhasilan studi merupakan proses penilaian untuk mengukur keberhasilan 

mahasiswa dalam menempuh beban akademik sesuai dengan kurikulum dalam batas 

waktu tertentu yang tercermin dari IPS dan jumlah kredit yang diperoleh. 

Pasal 62 

(1) Evaluasi keberhasilan studi semester program sarjana dilakukan pada setiap akhir 

semester, meliputi seluruh mata kuliah yang diprogramkan oleh mahasiswa pada 

semester yang bersangkutan, yang dinyatakan dalam IPS. 

(2) IPS setiap semester dihitung dengan dua desimal untuk digunakan dalam 

menentukan beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya. 

 
Bagian Keempat 

Evaluasi Keberhasilan Studi Dua Tahun Pertama dan Kedua 

Pasal 63 

Evaluasi keberhasilan studi program sarjana dilaksanakan 2 (dua) kali, yaitu pada akhir 

Dua Tahun Pertama dan pada akhir Dua Tahun Kedua. 

Pasal 64 

(1) Evaluasi keberhasilan studi dua tahun pertama diatur sebagai berikut: 

a. Pada akhir dua tahun pertama, 4 (empat) semester aktif terhitung mulai saat 

terdaftar sebagai mahasiswa baru, keberhasilan studi dievaluasi untuk dijadikan 

bahan pertimbangan kelayakan akademik keberlanjutan studi; 
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b. Mahasiswa dinilai mampu untuk melanjutkan studi apabila setelah dua tahun 

pertama mampu mengumpulkan minimal 48 SKS dengan IPK ≥ 2,00 untuk setiap 

mata kuliah bernilai sekurang-kurangnya C; 

(2) Mahasiswa yang dalam dua tahun pertama tidak dapat memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan dinyatakan putus 

kuliah (drop out). 

Pasal 65 

(1) Evaluasi keberhasilan studi dua tahun kedua diatur sebagai berikut: 

a. Pada akhir dua tahun kedua, 8 (delapan) semester aktif terhitung mulai saat 

terdaftar sebagai mahasiswa baru, keberhasilan studi dievaluasi untuk dijadikan 

bahan pertimbangan kelayakan akademik keberlanjutan studi; 

b. Mahasiswa dinilai mampu untuk melanjutkan studi apabila setelah dua tahun 

kedua mampu mengumpulkan minimal 96 SKS dengan IPK ≥ 2,00 untuk setiap 

mata kuliah bernilai sekurang-kurangnya C; 

(2) Mahasiswa yang dalam dua tahun kedua tidak dapat memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan dinyatakan putus 

kuliah (drop out). 

BAB XX 

KARYA TULIS ILMIAH, TUGAS AKHIR / SKRIPSI DAN UJI PLAGIASI 

Pasal 66 

(1) Mahasiswa menyelesaikan studi dengan menyusun karya tulis ilmiah/tugas akhir 

dan/atau skripsi. 

(2) Pengusulan judul tugas akhir dan/atau skripsi dilakukan melalui SIAKAD. 

(3) Bimbingan tugas akhir dan/atau skripsi terreka dalam SIAKAD. 

(4) Pedoman penulisan karya tulis ilmiah/tugas akhir dan/atau skripsi diatur oleh 

masing-masing fakultas dengan mengacu pada pedoman umum universitas. 

(5) Naskah karya tulis ilmiah/tugas akhir dan/atau skripsi wajib dipublikasikan dalam 

jurnal tugas akhir mahasiswa atau repositori universitas. 

(6) Naskah publikasi Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir dan/atau Skripsi wajib dilakukan 

uji plagiasi. 

(7) Ketentuan lebih lanjut tentang uji plagiasi diatur dengan peraturan rektor. 
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BAB XXI 

PENJAMINAN MUTU AKADEMIK 

Pasal 67 

(1) Setiap fakultas dan program studi wajib untuk melakukan penjaminan mutu 

akademik sebagai pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan. 

(2) Pelaksanaan penjaminan mutu akademik oleh fakultas dan program studi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi dan/atau 

melampaui standar nasional pendidikan agar mampu mengembangkan mutu 

pendidikan yang berkelanjutan. 

(3) Penjaminan mutu akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

beberapa dimensi yang menyangkut mutu pendidikan tinggi, yaitu masukan, 

proses, keluaran, dan dampak. 

(4) Kegiatan penjaminan mutu akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pemantauan, audit internal, evaluasi 

diri, koreksi untuk peningkatan mutu yang berkelanjutan. 

(5) Fakultas dan program studi harus memiliki dan menjalankan dokumen-dokumen 

penjaminan mutu akademik, meliputi: Spesifikasi Program Studi, Rencana Strategi 

Akademik, Kebijakan Akademik, Standar Akademik, Peraturan Akademik, dan 

Manual Mutu Akademik. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan mutu akademik sebagaimana 

dimaksud dalam pasal ini diatur dengan keputusan rektor. 

 

BAB XXII 

PERSYARATAN DAN PREDIKAT KELULUSAN 

Bagian Kesatu 

Persyaratan Kelulusan 

Pasal 68 

(1) Mahasiswa Program Sarjana dinyatakan lulus studi berdasarkan rapat penetapan 

kelulusan (yudisium) yang dipimpin oleh dekan. 

(2) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
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a. tidak melampaui masa studi maksimum yang ditetapkan universitas dan 

berstatus mahasiswa aktif pada semester tersebut; 

b. menyelesaikan semua kewajiban administratif termasuk mengembalikan semua 

koleksi perpustakaan/laboratorium yang dipinjam; 

c. telah menyelesaikan semua kewajiban dalam masa studi dan/atau tugas yang 

dibebankan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan untuk program studi 

(termasuk tugas akhir yang telah diperbaiki) dengan Indeks Prestasi Kumulatif 

(IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol); 

d. Memenuhi persyaratan yudisium yang ditentukan oleh fakultas; 

e. mengisi data alumni pada portal yudisium secara online di laman ugr.ac.id. 

 

Bagian Kedua 

Predikat Kelulusan 

Pasal 69 

(1) Kelulusan setelah menyelesaikan studi dapat diberikan dengan Predikat yang terdiri 

atas: 

a. pujian; 

b. sangat memuaskan; 

c. memuaskan. 

(2) Predikat kelulusan Pujian diberikan apabila memperoleh IPK 3,51 – 4,00, 

menyelesaikan studi tepat waktu atau lebih cepat, dan tanpa mengulang mata kuliah. 

(3) Predikat kelulusan Sangat Memuaskan diberikan apabila memperoleh IPK 3,01 – 3,50. 

(4) Predikat kelulusan Memuaskan diberikan apabila memperoleh IPK 2,76 – 3,00. 

(5) Apabila memperoleh IPK 3,51 – 4,00, tetapi tidak lulus tepat waktu, maka yang 

bersangkutan mendapat predikat kelulusan Sangat Memuaskan. 

(6) Dalam hal mahasiswa memperoleh transfer kredit, besarnya IPK sebagai dasar 

penentuan predikat kelulusan harus mempertimbangkan riwayat akademik beserta 

besaran nilai yang ditransfer dari pendidikan sebelumnya berdasarkan evaluasi Tim 

transfer Kredit fakultas. 
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BAB XXIII 

SYARAT YUDISIUM DAN WISUDA 

Bagian Kesatu 

Penyelenggaraan Rapat Yudisium 

Pasal 70 

(1) Fakultas wajib melaksanakan rapat yudisium dan melaksanakan yudisium. 

(2) Pelaksanaan rapat yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh peserta 

rapat yang unsur, jumlah dan waktunya ditetapkan oleh dekan. 

(3) Persyaratan mahasiswa yang dapat diusulkan kelulusannya dalam rapat yudisium 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh dekan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat yudisium sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dengan Keputusan dekan. 

 

Bagian Kedua 

Penyelenggaraan Wisuda 

Pasal 71 

(1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan 

oleh fakultas wajib mendaftarkan diri dan mengikuti prosesi wisuda. 

(2) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dan mendaftar wisuda, selanjutnya secara 

otomatis menjadi anggota Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Gunung Rinjani. 

(3) Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengikuti prosesi wisuda. 

(4) Mahasiswa yang tidak mengikuti prosesi wisuda tidak dapat mengambil ijazah. 

(5) Mahasiswa yang tidak mengikuti prosesi wisuda karena alasan tertentu dapat 

mengambil ijazah dengan seizin rektor atas rekomendasi/persetujuan dekan. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan wisuda diatur dengan keputusan 

rektor. 

Bagian Ketiga 

Yudisiawan dan Wisudawan Terbaik 

Pasal 72 

(1) Dekan memberikan penghargaan berupa piagam kepada yudisiawan dengan predikat 

lulusan terbaik dari setiap program studi untuk setiap periode yudisium. 
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(2) Rektor memberikan penghargaan berupa piagam kepada wisudawan dengan 

predikat wisudawan terbaik tingkat universitas untuk setiap periode wisuda 

berdasarkan jenjang dan jenis pendidikan tinggi. 

(3) Yudisiawan dan Wisudawan terbaik merupakan lulusan dengan IPK tertinggi 

(minimal 3,51) dan masa studi tepat waktu. 

(4) Masa studi tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Masa studi 

maksimal 8 (delapan) semester untuk Program Sarjana. 

(5) Apabila terdapat lebih dari satu kandidat yang memiliki nilai IPK sama, maka 

kandidat dengan masa studi lebih pendek dinyatakan sebagai yudisiawan/ 

wisudawan terbaik. 

(6) Yudisiawan dan wisudawan terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya 

diberikan kepada lulusan yang menempuh pendidikan sejak semester 

pertama/bukan pindahan. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penetapan yudisiawan dan 

wisudawan terbaik diatur dengan keputusan rektor. 

BAB XXIV 

IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, SKPI 

Pasal 73 

(1) Ijazah diberikan sebagai tanda bukti kelulusan dari suatu program studi. 

(2) Ijazah dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh rektor dan dekan. 

(3) Ijazah dilampiri dengan transkrip akademik dan Surat Keterangan Pendampingan 

Ijazah (SKPI).  

(4) Transkrip akademik dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh dekan. 

(5) SKPI dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh dekan. 

Pasal 74 

(1) Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI diterbitkan hanya 1 (satu) kali. 

(2) Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI diberikan kepada mahasiswa yang telah 

menyelesaikan studinya pada suatu Program Studi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan 

terhitung sejak tanggal kelulusannya. 
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(3) Fakultas/universitas tidak bertanggung jawab terhadap ijazah dan transkrip 

akademik yang tidak diambil oleh yang bersangkutan dalam waktu 1 (satu) tahun 

sejak diterbitkan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bahan, bentuk, isi, format dan tata cara penerbitan 

Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI diatur dengan Keputusan Rektor. 

Pasal 75 

(1) Dalam hal Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi, atau Sertifikat 

Kompetensi rusak, hilang, atau musnah yang dibuktikan dengan keterangan tertulis 

dari pihak kepolisian, perguruan tinggi dapat menerbitkan Surat Keterangan 

Pengganti Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat 

Profesi atas permintaan pemilik. 

(2) Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

dokumen pernyataan yang di nilai sama dengan Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, 

Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi. 

(3) Penerbitan Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

didasarkan pada arsip Ijazah, arsip Transkrip Akademik dan arsip SKPI di universitas. 

(4) Surat Keterangan Perbaikan penulisan ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI 

diterbitkan apabila terdapat kesalahan dalam penulisan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan surat 

keterangan pengganti dan surat keterangan perbaikan penulisan diatur dengan 

keputusan rektor. 

BAB XXV 

GELAR DAN TATA CARA PENULISAN GELAR 

Bagian Kesatu 

Jenis dan Penulisan Gelar 

Pasal 76 

Gelar akademik dari progam Pendidikan akademik di Universitas Gunung Rinjani adalah 

Sarjana. 

Pasal 77 

Gelar dan tata cara penulisan Gelar untuk lulusan pendidikan akademik, sarjana, ditulis di 

belakang nama lulusan program sarjana dengan mencantumkan huruf “S.” dan diikuti 
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dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama 

program studi 

Bagian Kedua 

Persyaratan dan Penggunaan Gelar 

Pasal 78 

Syarat pemberian gelar akademik dan sebutan profesi, yaitu: 

a. telah menyelesaikan semua kewajiban dan/atau tugas yang dibebankan dalam 

mengikuti suatu program studi untuk pendidikan akademik sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku; 

b. telah menyelesaikan kewajiban-kewajiban administratif dan keuangan berkenaan 

dengan program studi yang diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

c. telah dinyatakan lulus dalam yudisium dari perguruan tinggi yang 

menyelenggarakan pendidikan akademik. 

Pasal 79 

(1) Lulusan pendidikan akademik berhak untuk menggunakan gelar akademik. 

(2) Gelar akademik dicantumkan dalam ijazah lulusan yang bersangkutan. 

(3) Gelar akademik dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh menteri apabila dikeluarkan 

oleh: 

a. perguruan tinggi dan/atau program studi yang tidak terakreditasi; dan/atau. 

b. perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa hak 

mengeluarkan gelar akademik. 

(4) Gelar akademik dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh perguruan tinggi apabila karya 

ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, terbukti merupakan hasil 

jiplakan atau plagiat. 

Pasal 80 

Pemberian gelar akademik program sarjana, diploma, ditetapkan dengan keputusan rektor 

yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 
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BAB XXVI 

PENGELOLAAN PANGKALAN DATA AKADEMIK 

Pasal 81 

(1) Seluruh pengelolaan pangkalan data akademik di tingkat universitas/ fakultas/ 

program studi dilaksanakan melalui teknologi sistem informasi. 

(2) Pengelolaan pangkalan data akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

penerbitan, pengesahan, pengumuman, penyimpanan, kerahasiaan dan segala hal 

ikhwal yang berkaitan dengan pengelolaan kearsipan atas segala dokumen akademik. 

(3) Sistem informasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) bertujuan untuk 

memperlancar komunikasi dan proses monitoring kelembagaan secara berjenjang 

serta diharapkan dapat meningkatan kecepatan dan ketepatan proses pengambilan 

keputusan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan. 

(4) Implementasi Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 

oleh Biro Akademik dan Lembaga Pengembangan Teknologi, Informasi dan 

Komunikasi (LPTIK) secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan 

tugas dan tanggung jawab masing-masing. 

(5) Tugas pokok LPTIK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjalankan sistem 

informasi registrasi mahasiswa, sistem informasi akademik, portal akademik, sistem 

informasi ijazah, sistem informasi wisuda, sistem informasi alumni dan tugas lainnya 

yang ditetapkan dengan keputusan rektor. 

Pasal 82 

(1) Rektor atau pejabat yang ditugaskan bertanggung jawab terhadap pengelolaan data 

akademik melalui sistem informasi di tingkat universitas. 

(2) Dekan/ketua program studi atau pejabat yang ditugaskan bertanggung jawab 

terhadap pengelolaan data akademik melalui sistem informasi di tingkat 

fakultas/program studi. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data akademik melalui sistem informasi 

diatur dengan keputusan rektor. 
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BAB XXVII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 83 

Semua penyelenggaraan kegiatan akademik sebagai pelaksanaan Peraturan Rektor 

Universitas Gunung Rinjani Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Pedoman Akademik Program 

Sarjana Universitas Gunung Rinjani sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor 

Universitas Gunung Rinjani Nomor 45/P/A/UGR/VI/2019 Tentang Peraturan Rektor 

Universitas Gunung Rinjani Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Pedoman Akademik Program 

Sarjana Universitas Gunung Rinjani tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 

peraturan rektor ini dan penyesuaian sesuai Peraturan Perundang-undangan paling lama 

3 (tiga) bulan sejak peraturan rektor ini di tetapkan 

 

BAB XXVIII 

PENUTUP 

 Pasal 84 

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan  

 

Ditetapkan di Selong 

Pada Tanggal Juli 2021 

 

REKTOR UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI 

 

 

 

H. MOCH. ALI BIN DACHLAN 
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BAGIAN KETIGA 

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI  

 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI Tentang PEDOMAN 

ETIKA SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI 

 INTEGRITAS DAN PERATURAN AKADEMIK 

 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI TENTANG SISTEM 

PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN  

 PERATURAN REKTOR TERKAIT CEK PLAGIAT  

 PERATURAN REKTOR TERKAIT MBKM 

 PERATURAN REKTOR TENTANG PELAKSANAAN SKRIPSI MAHASISWA 

PROGRAM SARJANA DI UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI  

 PERATURAN REKTOR TENTANG KEWAJIBAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH 

MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI 

 PANDUAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK (SIAKAD) UNIVERSITAS 

GUNUNG RINJANI 

 BAGI MAHASISWA 

 ALUR PENGISIAN MBKM PERTUKARAN PELAJAR PADA SIAKAD CLOUD 

 ALUR PENGISIAN KEGIATAN PENDUKUNG MBKM NON PERTUKARAN 

PELAJAR PADA SIAKAD CLOUD 

 SETTING KELAS MERDEKA (MBKM) DENGAN PESERTA INTERNAL DAN 

EKSTERNAL (Hybrid) DI SIAKAD CLOUD 

 CARA PENGINPUTAN NILAI UNTUK STUDENT EXCHANGE (PERTUKARAN 

MAHASISWA) YANG BUKAN KELAS MBKM 
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PERATURAN-PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI BIDANG 

AKADEMIK 

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI 
Nomor: 51/P/A/UGR/VII/2019 

Tentang 

PEDOMAN ETIKA SIVITAS AKADEMIKA 

UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI 
 

REKTOR UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI 
 

Setelah Menimbang  :  

a. bahwa untuk mewujudkan perguruan tinggi yang membangun karakter bangsa 

melalui penciptaan budaya dan iklim akademik kampus yang berbasis professionalitas, 

integritas, keunggulan, berorientasi global, serta bertanggung jawab merupakan salah 

satu tugas yang harus dilaksanakan di Universitas Gunung Rinjani;  

b. bahwa budaya dan iklim akademik kampus yang berbasis nilai-nilai luhur seperti yang 

tercantum pada butir ‘a’ akan membantu menciptakan suasana kampus yang tertib dan 

kondusif;  

c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas, perlu ditetapkan PedomanEtika 

Sivitas Akademika Universitas Gunung Rinjani;  

Mengingat:  

1. Undang-undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  

3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

09/D/O/1996 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Fakultas/Jurusan/Program 

Studi di Lingkungan Universitas Gunung Rinjani Selong Lombok Timur;  

4. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  

5. Statuta Universitas Gunung Rinjani.  

 

MEMUTUSKAN; 

Menetapkan :  

Pertama : PEDOMANETIKA SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI 
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Kedua : Pedoman Etika diberlakukan bagi seluruh sivitas akademika Universitas Gunung 

Rinjani untuk dihayati dan dipatuhi sesuai dengan ketentuan; Peraturan ini mulai berlaku 

sejak tanggal ditetapkan;  

Ketiga : Peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari 

ditemukan kekeliruan/kesalahan.  

Ditetapkan   

Pada tanggal   

Rektor,   

 

 

Dr. H. Moch. Ali B Dachlan  
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INTEGRITAS DAN PERATURAN AKADEMIK 

1. Pemahaman Integritas Akademik  

Integritas akademik adalah prinsip-prinsip moral yang diterapkan dalam 

lingkungan akademik, terutama yang terkait dengan kebenaran, keadilan, kejujuran. 

Nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam integritas akademik mencakup enam aspek, 

yaitu: honesty (kejujuran), trust (kepercayaan), fairness (keadilan), respect (menghargai), 

responsibility (tanggung jawab), dan humble (rendah hati).  

Beberapa istilah yang sering digunakan terkait dengan integritas akademik adalah 

academic misconduct, academic dishonesty, academic crime, dan research atau scientific 

misconduct. Berikut adalah definisi istilah-istilah tersebut.  

a) Academic Misconduct  

Perilaku mahasiswa yang tidak jujur yang mengakibatkan pelanggaran 

standar akademik. Contoh tindakan yang academic misconduct mencakup (akan 

tetapi tidak dibatasi oleh) plagiarisme, tindakan curang, falsifikasi, mengubah data 

penelitian, menandatangani presensi mahasiswa lainnya, menghilangkan berkas 

mahasiswa lain secara sengaja, memfasilitasi mahasiswa lain untuk melakukan 

tindakan academic misconduct, dan sebagainya. Academic misconduct merupakan 

masalah yang serius di lingkungan akademik.  

b) Academic honesty  

Upaya untuk mempertahankan kejujuran akademik dalam berbagai bentuk, 

sehingga hasil karya mahasiswa/ institusi mencerminkan upaya mahasiswa/ 

institusi tersebut secara akurat. Pelanggaran integritas akademik ataupun integritas 

penelitian merupakan masalah yang serius. Istilah lain yang sering digunakan 

untuk menunjukkan tingkat keseriusan masalah integritas/kejujuran akademik ini 

adalah academic crime atau kejahatan akademik.  

c) Research atau scientific misconduct  

Research misconduct adalah fabrikasi, falsifikasi atau plagiarisme yang 

dilakukan dalam mengajukan proposal, melaksanakan penelitian, mereview 

penelitian ataupun melaporkan hasil-hasil penelitian. Research misconduct tidak 

mencakup kesalahan murni dan perbedaan pendapat. 
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2. Bentuk-bentuk Disintegritas Akademik  

Secara umum, integritas dapat dikelompokkan menjadi integritas akademik dan 

non-akademik. Meskipun bab ini lebih memfokuskan pada integritas akademik, akan 

tetapi beberapa contoh integritas non-akademik akan diuraikan untuk kepentingan 

edukasi.  

a. Jenis Integritas Akademik  

1) Absen: ketidakhadiran pada kegiatan pembelajaran dengan ataupun tanpa 

alasan yang dapat dibuktikan. Alasan yang dapat dibuktikan adalah hanya 

meliputi tiga alasan, yaitu: sakit (dengan surat keterangan sakit oleh dokter), 

melakukan tugas instansi (dengan surat keterangan dari atasan) atau tugas 

yang diberikan oleh tempat studi (dengan surat keterangan dari minat atau 

program studi), dan musibah yang dialami oleh keluarga inti (yaitu sakit keras 

yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit serta meninggal dunia).  

2) Plagiarisme: menggunakan pemikiran, proses, hasil ataupun tulisan orang lain, 

baik yang dipublikasikan ataupun tidak, tanpa memberikan pengakuan 

ataupun penghargaan dengan menyebutkan sumber referensinya secara 

lengkap. Plagiarisme merupakan masalah integritas akademik yang serius. 

Contoh: mengambil tulisan orang lain tanpa menyebutkan sumber 

referensinya, atau mengakuinya sebagai tulisan sendiri.  

3) Curang (cheating): setiap usaha yang dilakukan oleh mahasiswa atau orang 

lain secara tidak jujur yang bertujuan untuk mengambil keuntungan yang tidak 

adil dalam proses pembelajaran ataupun penilaian. Contoh perilaku curang 

adalah: mencontoh jawaban atau membantu mahasiswa lain dalam ujian, 

menggunakan materi akademik milik Universitas atau bagian dari Universitas 

tanpa ijin.  

4) Kolusi: bekerja sama dengan mahasiswa lain untuk mempersiapkan atau 

melakukan penugasan yang akan dinilai. Contoh: mengerjakan tugas 

individual secara bersama-sama.  

5) Fabrikasi: mengarang data atau hasil penelitian ataupun mencatat atau 

melaporkan hasil penelitian  
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6) Falsifikasi: memanipulasi material, peralatan, atau proses penelitian, atau 

mengubah/menghilangkan data atau hasil penelitian sehingga hasil penelitian 

tidak tercatat secara akurat.  

7) Ghosting: meminta jasa orang lain atau memberikan insentif kepada orang lain 

untuk menuliskan atau mengerjakan penugasan untuk mahasiswa tertentu. 

Contoh: penugasan, laporan, atau skripsi yang dituliskan oleh orang lain (ghost 

writer). 

8) Deceit: pernyataan, tindakan, alat atau piranti yang dipergunakan secara tidak 

jujur untuk tujuan berbohong atau memberikan kesan negatif. Contoh: 

memberikan pernyataan sakit sebagai alasan menunda pengumpulan 

penugasan, meskipun sesungguhnya sehat.  

9) Gratifikasi: Tindakan untuk menyenangkan orang lain yang dapat 

memberikan keuntungan bagi mahasiswa tersebut. Contoh: memberikan 

hadiah kepada penguji sebelum pelaksanaan ujian.  

b. Jenis Integritas Non-akademik  

a. Impersonasi: membuat pernyataan tentang, menirukan ucapan, gerakan, 

tindakan orang lain dengan tujuan mengambil keuntungan untuk diri sendiri. 

Contoh: menyatakan bahwa tugas kelompok tersebut sebenarnya hanya 

dilakukan oleh mahasiswa tersebut.  

b. Pelecehan: tindakan yang merendahkan martabat orang lain, dapat berupa 

pelecehan intelektual dan seksual, baik kepada sesama mahasiswa, staf non-

akademik ataupun dosen. Contoh pelecehan intelektual adalah seorang 

mahasiswa yang membuat pernyataan untuk menjelekkan mahasiswa lain 

dalam diskusi kelompok ataupun ketika kuliah. Pelecehan seksual dapat 

dilakukan secara verbal ataupun melalui tindakan tertentu.  

c. Penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya: seluruh 

mahasiswa dan sivitas akademika tidak diperbolehkan menggunakan 

narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kampus UGR.  

d. Perilaku yang berlebihan: memuji yang berlebihan, perkelahian, ancaman 

terhadap sivitas akademika (bullying).  
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e. Pencurian, perusakan atau tindakan kriminal lainnya: keterlibatan atau 

melakukan pencurian dan perusakan fasilitas yang tersedia di lingkungan 

kampus. Etika Mahasiswa Selain integritas akademik, mahasiswa serta sivitas 

akademik lainnya diharapkan memahami dan menerapkan etika dalam 

berpakaian, etika berkomunikasi, dan etika dalam mengakses internet. Berikut 

adalah deskripsinya 

3. Etika Berpakaian:  

1) Setiap mahasiswa wajib berpakaian rapi, wajar, sopan dan tidak memancing 

perhatian pihak lain secara negatif.  

2) Setiap mahasiswa tidak diperkenankan memakai sandal/selop, kaos tanpa krah, 

celana jeans ataupun celana kulot (khususnya bagi putri) selama mengikuti 

kegiatan pendidikan di kampus maupun di lahan praktek pendidikan.  

3) Mahasiswa putra tidak diperkenankan berambut gondrong atau mengenakan 

anting di telinga ataupun di tempat lain yang tidak semestinya (body piercing). 

Mahasiswa putri tidak diperkenankan mengenakan anting di tempat lain selain 

telinga yang tidak semestinya.  

4) Mahasiswa putri yang berbaju muslimah harus dapat dikenali dengan mudah 

oleh orang lain.  

4. Etika Komunikasi Elektronik (Surel/ e-mail):  

1) Setiap mahasiswa wajib menggunakan bahasa komunikasi formal dalam 

melakukan komunikasi elektronik melalui email dan mencantumkan:  

a. subjek surel,  

b. menulis pengantar mengenai maksud dan tujuan pengiriman surel,  

c. mencantumkan nama yang dituju dan nama pengirim,  

d. membuat penamaan berkas tautan (nama file attachment) dengan 

mencantumkan identitas mahasiswa dan jenis penugasan pada nama berkas 

tautan.  

2) Setiap mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan huruf kapital semua 

ataupun tanda seru yang menunjukkan ekspresi emosi penulis.  

3) Hindari penggunaan emotikon dalam pengiriman surel.  
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5. Etika komunikasi dengan short message service:  

1) Setiap mahasiswa menggunakan bahasa komunikasi formal, mencantumkan 

nama yang dituju, menyebutkan nama pengirim dan menyebutkan tujuan 

mengirimkan pesan.  

2) Tidak boleh menggunakan bahasa yang bersifat menyuruh apabila sedang 

melakukan komunikasi dengan dosen atau tenaga kependidikan, contoh : “tolong 

bapak meluangkan waktu untuk konsultasi saya segera”  

6. Etika komunikasi dengan social media seperti whatsapp, telegram dan sejenisnya:  

1) Setiap mahasiswa menggunakan bahasa komunikasi formal, mencantumkan 

nama yang dituju, menyebutkan nama pengirim dan menyebutkan tujuan 

mengirimkan pesan 

2) Tidak boleh menggunakan bahasa yang bersifat menyuruh apabila sedang 

melakukan komunikasi dengan dosen atau tenaga kependidikan, contoh : “tolong 

bapak meluangkan waktu untuk konsultasi saya segera”  

3) Tidak menggunakan emoticon yang tidak sepatutnya  

4) Waktu komunikasi sebaiknya adalah antara pukul 07.00 - 17.00 WIB  

7. Etika komunikasi verbal:  

Setiap mahasiswa bersikap sopan santun dalam berkomunikasi dengan sesama 

mahasiswa, tenaga kependidikan, dosen dan pengelola dalam berbagai situasi serta 

menggunakan bahasa tubuh tertentu yang tidak menunjukkan ekspresi emosi negatif.  

8. Etika dalam mengakses internet:  

1) Akses internet hanya digunakan untuk kepentingan pembelajaran yaitu untuk 

mencari materi kuliah, jurnal penelitian atau buku elektronik  

2) Setiap mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan gawai seperti komputer 

atau iPad atau perangkat android (dan yang sejenis) selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung, kecuali apabila diminta oleh dosen yang 

bersangkutan.  

3) Setiap mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan alat komunikasi apapun 

selama kegiatan pembelajaran berlangsung.  

4) Setiap mahasiswa tidak diperbolehkan mengakses situs pornografi di kampus  
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5) Setiap mahasiswa tidak diperbolehkan menggunakan akses internet untuk 

melakukan akses ke situs selain yang diminta oleh dosen selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung  

9. Upaya untuk Meningkatkan Integritas Akademik  

Untuk menegakkan integritas akademik, maka sangat diperlukan beberapa 

tindakan, baik untuk mahasiswa maupun pengelola minat dan program studi. 

Tindakan yang harus dilakukan oleh pengelola minat dan program studi mencakup 

edukasi mahasiswa dan dosen, informasi pembelajaran yang jelas, informasi sangsi 

pembelajaran, pelaporan kejadian dengan segera dan diskusi dengan mahasiswa 

dengan deskripsi sebagai berikut:  

a. Edukasi mahasiswa dan dosen  

Sejak awal proses pendidikan, mahasiswa diberi informasi mengenai 

pentingnya integritas akademik, hal-hal yang dianggap melanggar integritas 

akademik, bagaimana mencegahnya serta tindakan yang harus dilakukan apabila 

melanggar integritas akademik. Selain itu, edukasi kepada mahasiswa juga 

mencakup cara melakukan kuotasi, sitasi, parafrase dan menulis sumber referensi. 

Sedangkan fokus edukasi pada dosen meliputi kelengkapan penulisan referensi 

pada seluruh materi pembelajaran serta apa yang harus dilakukan apabila dosen 

mengenali kejadian yang melanggar integritas akademik.  

b. Informasi yang jelas dalam silabus dan proses pembelajaran  

Di awal perkuliahan, akan diberikan informed consent bagi setiap mahasiswa 

selama menempuh perkuliahan di Program Studi lingkungan UGR. Informed 

consent tersebut diberikan setelah diberikan penjelasan mengenai integritas 

akademik dan peraturan akademik lainnya. Selain itu, informasi mengenai 

integritas akademik dan pelaksanaannya dalam proses pembelajaran di setiap mata 

kuliah perlu ditegaskan dalam kuliah awal dan disusun secara tertulis dalam 

silabus dan penugasan mata kuliah.  

c. Pelaporan segera  

Apabila sivitas akademika mengetahui atau melakukan tindakan yang 

melanggar integritas akademik, maka dosen ataupun mahasiswa tersebut 

disarankan untuk segera menyampaikan kejadian tersebut kepada masing-masing 
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dekan/ kaprodi untuk seterusnya akan dilanjutkan ke Wakil Rektor Bidang 

Akademik. Identitas dosen ataupun mahasiswa yang melaporkan akan dijamin 

kerahasiaannya oleh pengelola minat dan program studi dan hanya akan 

digunakan untuk kepentingan pembahasan tindak lanjutnya. Pelaporan segera dan 

pelaporan mandiri merupakan perilaku yang sangat dihargai untuk menjunjung 

tinggi praktek integritas akademik.  

d. Diskusi dengan mahasiswa  

Diskusi mengenai integritas akademik diselenggarakan oleh BP3M, baik yang 

terkait dengan pencegahan, jenis permasalahan serta tindak lanjutnya.  

Bagi mahasiswa, terdapat beberapa hal yang perlu dipahami dan dilakukan 

dengan dasar pemahaman bahwa pelanggaran integritas akademik adalah 

pelanggaran yang dilakukan secara sengaja oleh mahasiswa, dan merupakan 

tanggung jawab mahasiswa. Oleh karenanya, terdapat konsekuensi dalam setiap 

kejadian disintegritas akademik. Keputusan mahasiswa untuk mengambil jalan 

pintas sehingga terjadi disintegritas akademik dapat berakhir dengan jalan buntu 

untuk penyelesaian studinya. Kebijakan dan sistem di UGR akan mengarah pada 

sistem yang semakin menegakkan integritas akademik dalam setiap proses 

pembelajaran. Secara umum mahasiswa memiliki empat hak dalam integritas 

akademik. Hak tersebut adalah hak untuk mengetahui sangsi dan bukti 

disintegritas akademik, hak memberikan alasan melakukan disintegritas akademik, 

hak bertanya tentang integritas akademik, hak untuk tidak menyetujui sanksi yang 

diberikan (appeal) dan hak menyampaikan keluhan. Mahasiswa disarankan untuk 

menggunakan hak-hak ini selama mengikuti proses pembelajaran dan melalui 

saluran website secara tertulis. 

10. Prosedur Penanganan Disintegritas Akademik  

Setiap kejadian pelanggaran akademik dilaporkan kepada pengelola minat yang 

bersangkutan. Pelaporan dapat berasal dari berbagai pihak (mahasiswa, dosen, staf 

kependidikan, pengelola) ataupun pihak-pihak lain di luar program studi. Setelah ada 

pelaporan kejadian tersebut, berikut adalah prosedur yang dilakukan:  

1. Pengelola Komplain (Unit) :  
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a. Pengelola Minat mempelajari kejadian tersebut dan menindaklanjutinya dengan 

mahasiswa untuk melengkapi laporan kejadian integritas akademik (lihat 

lampiran 1).  

b. Pengelola komplain mengirimkan laporan tersebut kepada Program Studi, 

untuk kemudian dibahas oleh BP3M.  

2. Program Studi:  

a. BP3M menindaklanjutinya dengan pihak terkait untuk klarifikasi, merumuskan 

tindakan yang sesuai, serta mengkomunikasikan keputusan tersebut kepada 

mahasiswa/pihak yang bersangkutan.  

b. Apabila mahasiswa tidak setuju dengan sanksi yang diberikan, maka Komite 

Standar Akademik akan menyampaikan ke tingkat Universitas, untuk 

ditindaklanjuti di komisi di tingkat Universitas. Apabila telah ada kesepakatan 

mengenai sanksinya, maka Universitas akan memberikan informasi kepada 

Komite Standar Akademik untuk ditindaklanjuti.  

c. Apabila mahasiswa dapat menerima keputusan sanksi tersebut, maka Komite 

Standar Akademik akan menyampaikan keputusan ke Program Studi, untuk 

dikomunikasikan ke BP3M.  

11. Keputusan dalam Penanganan Disintegritas Akademik  

Bentuk sanksi dalam disintegritas akademik dilakukan bersifat proporsional 

terhadap pelanggaran yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah kejadian 

tersebut berulang pada mahasiswa lain ataupun pada kesempatan yang lain. Dalam hal 

jenis pelanggaran sama yang berulang, maka sanksi akan ditingkatkan secara bertahap.  

Secara umum, terdapat 10 tingkatan sanksi dalam disintegritas akademik. 

Tingkatan tersebut dimulai dari tidak ada sanksi, peringatan verbal, peringatan tertulis, 

peringatan dengan wajib konseling, peringatan dengan konseling dan tugas tambahan, 

tidak lulus dari mata kuliah/blok tertentu, tidak lulus dari tahun tertentu dengan ijin 

untuk mengulang, dikeluarkan dari universitas dengan kesempatan mengikuti tes 

masuk kembali setelah satu tahun, dikeluarkan dari universitas tanpa kesempatan 

untuk mengikuti tes masuk kembali, serta dilaporkan ke lembaga profesi atau lembaga 

lainnya di luar universitas. 
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Apabila mahasiswa dan sivitas akademika terbukti menggunakan ataupun 

terlibat dalam kegiatan yang terkait dengan penggunaan narkotika, psikotropik dan zat 

adiktif lainnya, maka mahasiswa tersebut dapat diberhentikan studinya sewaktu-

waktu oleh Rektor dan dikeluarkan dari universitas. 
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PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI NOMOR:…TAHUN 2020 

TENTANG SISTEM PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN  

 

 
 

SURAT EDARAN 
NOMOR : 49 /SE/A/UGR/2020 

 

TENTANG 

PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITAS AKADEMIK UNIVERSITAS 

GUNUNG RINJANI PADA SEMESTER GASAL 2020/2021 

 

Bahwa melihat perkembangan akan situasi penyebaran dan pencegahan pendemi 

Coronavirus Diseases – 19 baik secara nasional maupun daerah, sehingga berdasarkan akan 

hal tersebut Rektor Universitas Gunung Rinjani menetapkan dan meutuskan surat edaran 

tentang Panduan Pelaksanaan Aktivitas Akademik Universitas Gunung Rinjani Semester 

Gasal Tahun Akademik 2020 / 2021, guna antisipasi dan pencehan Covid -19, sebagai 

berikut : 

1. Dasar Hukum : 

a. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor : 35492/AA/HK/2020 tentang Pencegahan COVID-19; 

b. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, 

Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 

01/KB/2020, Nomor : 516 tahun 2020, Nomor : HK.03/Menkes/363/2020, Nomor 

: 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun 

Ajaran 2020/2021 di Masa Pendemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19); 

c. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2020 Tentang 

Penanggulangan Penyakit Menular; 

2. Perkuliahan, Kegiatan Akademik dan Pratikum : 

a. Perkuliahan pada Semester Gasal T.A. 2020/2021 (September 2020 –Januari 2021) 

dijalankan dengan metode daring untuk mata kuliah teori dan mata kuliah praktik; 
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b. Dalam hal mata kuliah praktik tidak dapat dilakukan secara daring, maka mata 

kuliah praktik tersebut dilaksanakan mulai tengah semester (awal November 

2020) dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat. 

c. Dalam pelaksanaan kuliah daring, dosen membuat materi dan media 

pembelajaran dalam bentuk digital; 

d. Layanan kuliah daring menggunakan platform SPADA atau media pembelajaran 

lainnya, dengan mencantumkan alamat media pembelajaran ke platform SPADA 

dan melakukan pencatatan presensi dosen dan mahasiswa pada siakad.ugr.ac.id; 

e. Pelaksanaan praktik perlu mendapatkan izin dari Dekan sesuai kekhususan 

masing-masing fakultas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di instansi, 

industri atau daerah tempat dilaksanakannya praktik. 

3. Penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi : 

a. Mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir/skripsi untuk seminar 

proposal maupun seminar hasil penelitian yang melibatkan audance tetap 

dilaksanakan secara daring; 

b. Kegiatan penyelesaian tugas akhir/skripsi yang melibatkan survey, observasi 

dan wawancara di luar kampus, perlu mendapatkan izin dari Dekan dan 

mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah di mana kegiatan 

tersebut berlangsung. 

c. Kegiatan pembimbingan, konsultasi, ujian kerja praktik, dan ujian akhir (tugas 

akhir/skripsi) dapat dilaksanakan secara luring, dengan mematuhi protokol 

kesehatan yang ketat. 

4. Penelitian dan Pengabdian : 

a. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan 

pendanaan tahun 2020 dari Kemenristek BRIN, UGR, Mandiri atau skema lainnya 

dapat dilaksanakan dengan izin Dekan dan Direktur LPPM dengan memenuhi 

protokol kesehatan yang ketat sesuai rekomenadi satuan tugas Covid-19. 

b. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sedapat mungkin 

dilaksanakan secara daring, apabila kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat tersebut melibatkan survey atau observasi di luar kampus dan tidak 
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bisa dilaksanakan secara daring, maka perlu mendapatkan izin dari Dekan dan 

Direktur LPPM serta Pemerintah Daerah di tempat kegiatan tersebut berlangsung. 

5. Peningkatan Kapasitas Layanan dan Pembelajaran : 

a. Semua layanan akademik atau lainnya bagi dosen, tenaga kependidikan dan 

mahasiswa agar dilaksanakan secara daring, sehingga setiap Fakultas atau 

Unit harus menyiapkan helpdesk untuk keperluan tersebut. 

b. Jam operasional di setiap fakultas atau unit mengikuti jam kerja yang berlaku di 

Universitas Gunung Rinjani dengan personel yang ditugaskan untuk melayani 

hal-hal yang dilakukan secara luring. Adapun pengaturan personelnya diserahkan 

kepada masing-masing fakultas/unit. 

6. Lain-lain : 

a. Akses masuk kampus hanya diizinkan bagi sivitas akademika UGR dan pihak 

yang berkepentingan dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat 

dengan mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19. 

b. Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa diharuskan melaksanakan protokol 

kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dihimbau mengurangi kegiatan 

tatap muka dan interaksi yang melibatkan banyak orang. 

c. Penyiapan sarana dan prasarana untuk mendukung protokol kesehatan agar 

dilakukan oleh Fakultas atau Unit masing-masing. 

d. Surat Edaran ini akan ditinjau secara berkala dengan mempertimbangkan situasi 

perkembangan pandemi Covid-19 di tingkat daerah maupun nasional. 

Ketentuan lain yang belum ditetapkan dalam surat edaran ini akan dipertimbangan 

dan diinformasikan kemudian. 

Dikeluarkan : di Selong 
Pada tanggal : 23 September 2020 
Rektor, 

 
 
 
 

 

Dr. H. Moch. Ali Bin Dachlan, SH., MM 
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PERATURAN REKTOR TERKAIT CEK PLAGIAT  

 

 

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI 

NOMOR 57 TAHUN 2020 

TENTANG 

PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PLAGIAT 

PADA SETIAP KARYA ILMIAH DI UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

REKTOR UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI, 

 

Menimbang : a. bahwa etika kepenulisan (Authorship) karya ilmiah untuk publikasi yang 

diatur dalam pasal 9 Statuta Universitas Gunung Rinjani, kurang 

mendorong peningkatkan jumlah publikasi karya ilmiah di lingkungan 

Universitas Gunung Rinjani yang bebas plagiat; 

b. bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan, kebebasan akademik 

dan kebebasan mimbar mahasiswa dan dosen wajib menjunjung tinggi 

norma dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat 

dalam menghasilkam karya ilmiah, sehingga kreatifitas dalam bidang 

akademik dapat tumbuh dan berkembang; 

c. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu hasil dan luaran penelitian 

melalui publikasi ilmiah pada jurnal ilmiah, mutu karya ilmiah berupa 

buku teks/ajar dan terpublikasinya karya ilmiah secara daring; 

d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c, maka perlu ditetapkan 

pedoman pelaksanaan deteksi plagiat pada setiap karya ilmiah di 

Universitas Gunung Rinjani 
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Mengingat : a.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310); 

b.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

(Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Repubik Indonesia Nomor 4586); 

c.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

(Lembaran Negara R.I. Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 

d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran 

Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara R.I. 

Nomor 5599); 

e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten (Lembaran Negara 

R.I. Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara R. Indonesia 

Nomor 5922); 

f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6374); 

g.  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5007); 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5500); 

i.  Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 
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j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 

Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di 

Perguruan Tinggi; 

k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 3 Tahun 2020 

Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 47); 

l. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 09/D/O/1996 tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada 

Fakultas / Jurusan / Program Studi di Lingkungan Universitas Gunung 

Rinjani di Selong Lombok Timur; 

m.  Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Gunung Rinjani Nomor 

: 03/KPTS/YPGRL/VIII/2019 Tentang Penyempurnaan Statuta 

Universitas Gunung Rinjani; 

n. Peraturan Rektor Universitas Gunung Rinjani Nomor 70 Tahun 2014 

Tentang Pedoman Akademik Program Sarjana Universitas Gunung Rinjani 

sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Rektor Universitas Gunung 

Rinjani Nomor 45 / P / A / UGR / VI / 2019 Tentang Peraturan Rektor 

Universitas Gunung Rinjani Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Pedoman 

Akademik Program Sarjana Universitas Gunung Rinjani; 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN 

PENANGGULANGAN PLAGIAT PADA SETIAP KARYA ILMIAH DI UNIVERSITAS 

GUNUNG RINJANI 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

(1)  Universitas adalah Universitas Gunung Rinjani, yang selanjutnya disingkat UGR, yang 

dipimpin oleh seorang Rektor; 
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(2)  Fakultas adalah Fakultas di lingkungan UGR, yang dipimpin oleh seorang Dekan; 

(3)  Program Studi (Prodi) adalah Program Studi di lingkungan UGR yang dipimpin oleh 

seorang Ketua Program Studi; 

(4)  Dosen adalah pendidik professional dan ilmuan di lingkungan Universitas Gunung 

Rinjani dengan tugas utama mentrasformasikan, mengembangkan dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui Pendidikan, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat; 

(5)  Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan program sarjana yang 

terdaftar pada Universitas Gunung Rinjani; 

(6)  Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik Universitas Gunung Rinjani 

yang bertugas melaksanakan tugas fungsional untuk menunjang proses Pendidikan. 

(7)  Plagiarisme adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau 

mencoba kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau 

seluruh karya dan/atau karya ilmiah orang lain, tanpa menyatakan sumber secara tepat 

dan memadai; 

(8)  Plagiarisme diri adalah tindakan seseorang yang menggunakan berulang-ulang idea 

tau pikiran yang telah dituangkan dalam bentuk tertulis dan/atau tulisannya sendiri 

baik sebagian maupun keseluruhannya tanpa menyebutkan sumber pertama kalinya 

yang telah dipublikasikan sehingga seolah-olah merupakan ide, pikiran dan/atau 

tulisan yang baru dan menguntungkan diri sendiri. 

(9)  Plagiator adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiarisme, masing-

masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok dan atas nama suatu badan. 

(10)  Pencegahan plagiarisme adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh pimpinan 

perguruan tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat karya ilmiah di lingkungan 

Universitas Gunung Rinjani. 

(11)  Penanggulangan plagiat adalah tindakan refresif yang dilakukan oleh pimpinan 

perguruan tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator dilingkungan 

Universitas Gunung Rinjani yang bertujuan mengembalikan kredibilitas Universitas 

Gunung Rinjani; 
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(12)  Karya ilmiah adalah hasil karya ilmiah akademik yang dibuat oleh dosen, mahasiswa 

dan tenaga kependidikan Universitas Gunung Rinjani dalam bentuk tertulis baik cetak 

maupun elektronik; 

BAB II 

LINGKUP DAN PELAKU PLAGIAT 

Pasal 2 

(1) Plagiarisme meliputi : 

a. Mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata atau kalimat, data dan/atau informasi 

dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau 

tanpa menyatakan sumber secara memadai; 

b. Mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data 

dan/informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan 

dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai; 

c. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan 

sumber secara memadai; 

d. Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata 

dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan 

sumber secara memadai; 

e. Menyerahkan sebuah karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh 

pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumbernya secara memadai; 

f. Menjadi penulis pertama dari karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa yang 

dibimbing, kecuali karya ilmiah tersebut adalah hasil rekonstruksi dari beberapa 

karya ilmiah mahasiswa yang dibimbing. 

g. Menyusunkan atau membuatkan sebagaian kecil dan atau keseluruhan bagian dari 

karya ilmiah/artikel ilmiah/skripsi/tesis/disertasi. 

(2)  Sumber sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas orang perseorangan atau kelompok 

orang, bertindak untuk diri sendiri atau kelompok atau untuk dan atas nama suatu 

badan, atau anonim penghasil satu atau lebih karya dan/atau karya ilmiah yang dibuat, 

diterbitkan, dipresentasikan, atau dimuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun 

elektronik. 

(3) Dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa : 
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a. Artikel jurnal ilmiah; 

b. Skripsi; 

c. Tugas lain pengganti skripsi; 

d. Makalah 

e. Laporan magang (baik yang merupakan tugas akhir maupun yang menjadi salah satu 

persyaratan kelulusan); 

f. Laporan penelitian; 

g. Laporan pengabdian kepada masyarakat.  

h. Diktat/modul kuliah dan praktikum; dan 

i. Hasil karya dan/atau karya ilmiah sejenis yang tidak termasuk a, b, c, d, e atau f. 

(4) Diterbitkan sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa : 

a. buku yang dicetak dan diedarkan oleh penerbit atau perseorangan; 

b. artikel yang dimuat dalam majalah, atau surat kabar; 

c. kertas kerja atau makalah professional dari organisasi tertentu; 

d. isi laman elektronik; atau  

e. Hasil karya dan/atau karya ilmiah sejenis yang tidak termasuk a, b, c dan d. 

(5) Dipresentasikan sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa : 

a. presentasi di depan umum atau terbatas; 

b. presentasi melalui radio/televisi/video/cakram padat/cakram video digital; atau 

c. bentuk atau cara lain yang sejenis yang tidak termasuk a dan b. 

(6) Dimuat dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa cetakan dan 

atau elektronik. 

(7) Pernyataan sumber memadai apabila dilakukan sesuai dengan tata cara pengacuan dan 

pengutipan dalam gaya selingkung setiap bidang ilmu, teknologi dan seni. 

Pasal 3 

Plagiator di Universitas Gunung Rinjani adalah  

a. Satu atau lebih mahasiswa; 

b. Satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan; atau 

c. Satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan bersama satu atau lebih mahasiswa. 
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BAB III 

TEMPAT DAN WAKTU 

Pasal 4 

Tempat terjadi plagiarisme : 

a. Di dalam lingkungan Universitas Gunung Rinjani, antarkarya ilmiah mahasiswa, dosen, 

peneliti dan/atau tenaga kependidikan; 

b.  Dari dalam lingkungan Universitas Gunung Rinjani terhadap karya ilmiah mahasiswa, 

dosen, peneliti dan/atau tenaga kependidikan dari perguruan tinggi lain, karya 

dan/atau karyanilmiah orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang bukan dari 

kalangan perguruan tinggi, balk dalam dan luar negeri; 

c.  Di luar Universitas Gunung Rinjani ketika mahasiswa, dosen, peneliti dan/atau tenaga 

kependidikan dari Universitas Gunung Rinjani yang sedang mengerjakan atau 

menjalankan tugas yang diberikan Universitas Gunung Rinjani atau pejabat yang 

berwenang.  

Pasal 5 

Waktu terjadi plagiarisme: 

a.  Selama mahasiswa menjalani proses pembelajaran dan atau pada proses penyusunan 

karya ilmiah/artikel ilmiah/skripsi/makalah/laporan magang; 

b.  Sebelum dan setelah dosen mengemban jabatan fungsional akademik asisten ahli, lektor, 

lektor kepala, atau guru besar/professor; 

c.  Sebelum dan setelah peneliti/tenaga kependidikan mengemban jabatan fungsional 

dengan jenjang pratama, muda, madya dan utama 

 

BAB IV 

IMPLEMENTASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PLAGIAT 

Pasal 6 

Pencegahan Plagiat 

(1)  Deteksi plagiasi terhadap karya ilmiah sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan ayat 

(4) dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan; 

(2)  Deteksi plagiasi oleh mahasiswa skripsi wajib dilakukan sebelum menempuh ujian akhir 

atau ujian tertutup; 
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(3) Dalam rangka pencegahan plagiat terhadap karya ilmiah mahasiswa dilakukan melalui 

tata kerja sebagai berikut : 

a. Mahasiswa yang akan menmpuh ujian akhir / tertutup menyerahkan draf skripsi 

dalam bentuk soft copy kepada Ketua Program Studi secara langsung atau melalui e-

mail; 

b. Penyerahan draf skripsi untuk pengecekan plagiasi dapat dilakukan lebih awal yaitu 

sebelum pelaksanaan seminar hasil penelitian; 

c. Verifikator menyerahkan hasil verifikasi kepada Ketua Program Studi;dan 

d. Jika tingkat kemiripan kurang atau sama dengan 30 % (Tiga puluh perseratus), maka 

Ketua Program Studi dapat mengabulkan permohonan mahasiswa untuk mengikuti 

ujian akhir atau ujian tertutup. 

(4) Deteksi plagiasi oleh dosen dan tenaga kependidikan untuk karya ilmiah sebagaimana 

dimaksud pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) dalam proses kenaikan pangkat/jabatan 

fungsional atau publikasi pada jurnal ilmiah, wajib dilakukan : 

a. Oleh yang bersangkutan sebelum diterbitkan; dan  

b. Oleh reviewer kenaikan pangkat/jabatan fungsional. 

(5) Hasil deteksi plagiasi atas skripsi mahasiswa harus mendapatkan persetujuan dari dosen 

pembimbing utama dan dosen pembimbing pedamping serta dilampirkan dalam buku 

skripsi 

(6)  Hasil deteksi atas plagiasi karya ilmiah dosen dan tenaga kependidikan untuk proses 

kenaikan pangkat/jabatan fungsional harus mendapatkan persetujuan dari Ketua 

Program Studi dan Dekan; 

(7)  Persetujuan hasil deteksi plagiasi terlampir dalam peraturan ini dan menjadi satu 

kesatuan; 

Pasal 7 

Penanggulangan Plagiat 

(1) Dalam rangka penanggulangan plagiat terhadap karya ilmiah mahasiswa dilakukan 

melalui tata cara sebagai berikut : 

a. Jika tingkat kemiripan lebih besar dari 30 % (tiga puluh perseratus) maka Ketua 

Program Studi belum dapat mengabulkan permohonan mahasiswa untuk mengkuti 

ujian akhir atau ujian tertutup 
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b. Ketua Program Studi meminta mahasiswa terkait berkonsultasi dengan pembimbing 

untuk memperbaiki draf skripsi; dan 

c. Draf skripsi yang telah diperbaiki dapat diajukan Kembali kepada Ketua Program 

Studi untuk diverifikasi ulang. 

(2) Dalam rangka penganggulangan plagiat terhadap karya ilmiah dosen dan tenaga 

kependidikan dilakukan melalui tata kerja sebagai berikut : 

a. Plagiasi karya ilmiah diperiksa oleh reviewer sebelum digunakan atau ada laporan 

dari pihak lain; dan 

b. Jika tingkat kemiripan karya ilmiah lebih besar dari 30 % (tiga puluh perseratus) maka 

reviewer secara substansi harus memberikan pendapat ada atau tidaknya indikasi 

plagiasi. 

Pasal 8 

Penugasan dan Pengkatan Verifikator / Reviewer Plagiat 

(1) Verifikator plagiat skripsi mahasiswa ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Program 

Studi dengan masa tugas 1 (satu) tahun; 

(2) Reviewer karya ilmiah dosen dan tenaga kependidikan ditetapkan oleh Dekan atas usul 

Ketua Program Studi; 

(3) Masa tugas verifikator/reviewer berlaku satu tahun dan dapat diusulkan Kembali untuk 

tahun berikutnya; 

(4) Verifikator/reviewer untuk pengecekan plagiasi karya ilmiah mahasiswa, dosen dan 

tenaga kependidikan dapat sama atau berbeda; 

(5) Kinerja verifikator/reviewer dinilai berdasarkan jumlah karya ilmiah yang diperiksa 

dalam satu semester.  

BAB V 

ASAS PENYELENGGARAN 

Pasal 9 

Implementasi pencegahan dan penanggulangan plagiasi karya ilmiah merupakan prinsip 

utama yang menjadi pegangan dalam mutu hasil dan luaran penelitian dengan 

mengutamakan asas ketaatan, akuntabilitas, transparansi dan keadilan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

Pasal 32 

(1)  Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini, sepanjang mengenai 

pelaksanaannya akan akan diatur dalam ketentuan sendiri apabila diperlukan. 

(2)  Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan plagiat yang telah ada sebelum 

berlakunya peraturan rektor ini tetap dinyatakan sah dan berlaku. 

(3)  Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 

 

Ditetapkan di Selong 

Pada Tanggal 17 Oktober 2020 

 

REKTOR UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI 

 

 

 

 

DR. H. MOCH. ALI BIN DACHLAN,MM.
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LAMPIRAN I : PERATURAN REKTOR NOMOR 57 TENTANG PEDOMAN 
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PLAGIAT PADA 
SETIAP KARYA ILMIAH DI UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI 

 

PENGECEKAN TINGKAT KEMIRIPAN SKRIPSI 

Pada hari ini tanggal dari 
mahasiswa: 

, berdasarkan pengecekan skripsi

Nama :    
NPM :    
Program Studi :    
Judul Skripi :    

Maka diputuskan, bahwa dokumen skripsi mahasiswa dinyatakan Lolos / Tidak 

Lolos*) 

Keputusan tersebut di ambil dengan mempertimbangkan : 

 

NO KRITERIA ORISINALITAS STATUS 

1 Hasil pengecekan plagiasi terhadap seluruh 

dokumen skripsi memiliki tingkat kemiripan 

maksimal 30 %**) 

 

LOLOS / TIDAK 

LOLOS*) 

2 Setiap literature disadur dan disitasi dengan cara 

yang benar 

LOLOS / TIDAK 

LOLOS*) 

3 Telah dilakukan komparasi judul dan 

beberapa konten melalui internet. 

LOLOS / TIDAK 

LOLOS*) 

Selong, 2020 

 

Pembimbing I        Pembimbing II 

 

 

 

 

NIDN.         NIDN. 

*) coret yang tidak perlu 

**) melampirkan cetakan hasil pengecekan plagiasi
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SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME 

Surat pernyataan bebas plagiarisme ini harus dilampirkan pada halaman kedua setelah 

judul tugas kuliah, makalah, karya ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis dan disertasi. 

Penulis karya ilmiah yang mengirimkan tulisan ke jurnal ilmiah di lingkungan 

Universitas Gunung Rinjani menandatangani surat pernyataan ini yang kemudian 

disimpan oleh pimpinan redaksi. 

SURAT PERNYATAAN 

(Fonts : Times New Roman 14 pt) 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : ........................................................  

N P M : ........................................................  

Program Studi : Ilmu Hukum 

Fakultas : Hukum Universitas Gunung Rinjani 

menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang saya tulis 

dengan judul : “ [ JUDUL karya ilmiah ] ” merupakan hasil karya asli penulis, tidak 

terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan/pengajuan 

jabatan fungsional di suatu perguruan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan 

penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh 

penulis lain, kecuali yang secara tertulis mengacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam 

daftar pustaka. 

Jika karya ilmiah ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya 

penulis lain dan atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan 

hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa 

pembatalan skripsi dan pencabutan gelar/penundaan kenaikan pangkat/golongan yang 

penulis peroleh sebagai hasil ujian akhir studi atas Skripsi/pangkat/golongan ini. 

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa 

ada nya unsur paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga. 

(Fonts : Times New Roman 12 pt) 

Selong, ......……….. 202.... 

Yang menyatakan, 

 

MateraiRp.6000.00 

[ NAMA Mahasiswa/Dosen/Tendik ] 

NPM/NIDN : ................... 
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PERATURAN REKTOR TERKAIT MBKM 

 

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI 

NOMOR 66 TAHUN 2020 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR DAN KAMPUS MERDEKA  

DI UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

REKTOR UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan kebijakan pemerintah tentang Merdeka Belajar 

dan Kampus Merdeka, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman 

Pelaksanaan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka di Universitas Gunung 

Rinjani.  

Mengingat :  

a.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4310);  

b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara 

R.I. Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 

4586);  

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara 

R.I. Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5336);  

d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);  

e. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5007);  
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f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  

g. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5670);  

h. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);  

i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 

Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;  

j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);  

k. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

09/D/O/1996 tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas / Jurusan / 

Program Studi di Lingkungan Universitas Gunung Rinjani di Selong Lombok Timur;  

l. Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor: 251/D/O/2010 Tentang Izin Operasional 

Pendidikan Akuntansi  

m. Surat Keptusan Dirjen Dikti Nomor : Dirjen Dikti Nomor: 41/E/O/2012) Tentang Izin 

Operasional Pendidikan Bahasa Inggris  

n. Surat Kpetusan Menristekdikti Nomor : 829/KPT/I/2019  

o. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Gunung Rinjani Nomor : 

03/KPTS/YPGRL/VIII/2019 Tentang Penyempurnaan Statuta Universitas Gunung 

Rinjani;  

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 

MERDEKA BELAJAR  DAN  KAMPUS MERDEKA DI UNIVERSITAS 

GUNUNG RINJANI  
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 (1) Universitas Gunung Rinjani yang selanjutnya disingkat UGR adalah perguruan tinggi 

yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan 

pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi 

serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.  

(2) 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.  

(3) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.  

(4) Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka adalah program pembelajaran yang 

memfasilitasi mahasiswa untuk memperkuat kompetensi dengan memberi 

kesempatan menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi 

yang sama dan/atau menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di 

Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di 

Perguruan Tinggi yang berbeda dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.  

(5) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar 

Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian 

kepada Masyarakat.  

(6) 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.  

(7) Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan 

belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses 

pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas 

keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program 

Studi.  
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(8) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar.  

(9) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara 

sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan 

pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.  

(10) Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKM adalah kegiatan 

sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 

memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.  

(11) Pembelajaran di luar program studi adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan 

kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil kegiatan di luar program studi baik 

dalam lingkup UGR, perguruan tinggi di luar UGR, atau institusi/lembaga di luar 

UGR.  

(12) Pertukaran Mahasiswa adalah kegiatan belajar antar program studi di dalam kampus 

atau lintas kampus baik dalam maupun luar negeri untuk membentuk  

sikap mahasiswa yang mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, 

dan kepercayaan; pendapat atau temuan orisinal orang Iain; bekerja sama dan 

memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.  

(13) Magang/Praktik Kerja adalah program selama satu sampai dua semester yang 

memberikan pengalaman dan pembelajaran langsung kepada mahasiswa di tempat 

kerja (experiential learning) melalui perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi 

multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup).  

(14) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan adalah kegiatan yang memberikan 

kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan agar 

turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmu dengan cara menjadi guru di satuan 

pendidikan seperti sekolah dasar, menengah maupun atas, yang berada di kota 

maupun daerah terpencil sehingga dapat membantu meningkatkan pemerataan 

kualitas pendidikan, serta meningkatkan keterkaitan pendidikan dasar dan menengah 

dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.  

(15) Proyek Kemanusiaan adalah kegiatan penyiapan mahasiswa unggul yang 

menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, 

moral, dan etika serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali 
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dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan 

minat dan keahliannya masing-masing.  

(16) Kegiatan Wirausaha adalah kegiatan belajar mahasiswa yang memiliki minat 

berwirausaha untuk mengembangkan usahanya Iebih dini dan terbimbing sehingga 

mampu menangani permasalahan pengangguran dari kalangan sarjana.  

(17) Studi/Proyek Independen adalah kerja kelompok lintas disiplin/ keilmuan yang 

bertujuan mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif, 

menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan, meningkatkan 

prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional serta sebagai pelengkap 

atau pengganti mata kuliah yang harus diambil, dihitung berdasarkan kontribusi dan 

peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen 

pembimbing.  

(18) Membangun Desa adalah bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman 

belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang 

secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani 

masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan 

meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.  

(19) Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah salah satu bentuk 

kegiatan PKM oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada 

waktu dan daerah tertentu.  

(20) Dunia Usaha dan Dunia Industri adalah suatu lingkup usaha yang di dalamnya 

terdapat kegiatan produksi, distribusi dan upaya-upaya lain yang diarahkan pada 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia.  

(21) Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara UGR dengan perguruan 

tinggi, Dunia Usaha dan Dunia Industri atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar 

negeri.  

BAB II 

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

 Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Unversitas Gunung Rinjani bertujuan untuk 

meningkatkan kompetensi lulusan, baik pengetahuan maupun keterampilan, agar lebih 
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siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa 

depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.  

Pasal 3 

Ruang lingkup kegiatan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka mencakup:  

a. bentuk kegiatan pembelajaran;  

b. persyaratan peserta pembelajaran;  

c. mekanisme pelaksanaan belajar;  

d. kemitraan;  

e. peran pihak terkait;  

f. penjaminan mutu.  

BAB III 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Bagian Kesatu Bentuk Kegiatan Pembelajaran 

Pasal 4 

(1) Bentuk kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf (a) dapat 

dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi meliputi:  

a.  pertukaran mahasiswa;  

b. magang/ praktek kerja lapangan;  

c. asistensi mengajar di satuan pendidikan;  

d. penelitian/riset;  

e. proyek kemanusiaan;  

f. kegiatan wirausaha;  

g. studi/proyek independen; dan  

h. membangun desa/kuliah kerja nyata tematik.  

(2) Pertukaran mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a terdiri atas:  

a. pembelajaran dalam Program Studi yang berbeda di UGR;  

b. pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi lain; dan  

c. pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi lain  

(3) Bentuk Kegiatan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

berdasarkan perjanjian kerja sama antara UGR dengan Perguruan Tinggi atau 

lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer kredit.  
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Pasal 5 

(1) Kegiatan pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 

ayat (1) dapat ditentukan oleh Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

(2) Kegiatan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan di bawah 

bimbingan dosen.  

Pasal 6 

Pengalaman belajar dan/atau prestasi di luar program studi dapat diakui sebagai rekognisi 

pembelajaran lampau yang diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.  

Bagian Kedua 

Persyaratan Peserta Pembelajaran 

Pasal 7 

(1) Persyaratan peserta pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, 

merupakan kriteria mahasiswa untuk dapat mengikuti kegiatan pembelajaran.  

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi terakreditasi; dan  

b. mahasiswa aktif terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).  

(3) Mahasiswa sebagai peserta pembelajaran wajib:  

a. merencanakan program mata kuliah/program yang akan diambil di luar program 

studi dengan persetujuan dosen Pembimbing Akademik;  

b. mendaftar program kegiatan luar program Studi;  

c. melengkapi persyaratan kegiatan luar program Studi, termasuk mengikuti seleksi 

bila ada; dan  

d. mengikuti program kegiatan luar program studi sesuai dengan ketentuan 

pedoman akademik yang ada.  

Bagian Ketiga 

Mekanisme Pelaksanaan Belajar 

Pasal 8 

Mekanisme pelaksanaan belajar di luar program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 huruf c merupakan bagian utuh dari proses penyelesaian studi mahasiswa.  
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Pasal 9 

Mekanisme pelaksanaan belajar di luar program studi bagi mahasiswa UGR sebagai 

berikut:  

a. mahasiswa mendaftar atau memilih paket mata kuliah yang dapat diambil di luar 

program studi melalui sistem informasi administrasi akademik;  

b. mahasiswa mengikuti proses seleksi administrasi dan akademik sesuai tujuan kuliah di 

luar program Studi;  

c. mahasiswa mengikuti perkuliahan di luar program studi hingga selesai sesuai waktu 

yang ditetapkan dengan dosen pembimbing dari UGR dan tempat pembelajaran di luar 

program Studi;  

d. penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dari UGR bersama dengan Pembimbing 

dari tempat pembelajaran di luar program studi (Pembimbing Industri/Dosen dari 

Perguruan Tinggi Penerima/ Pembimbing dari institusi);  

e. mahasiswa mendapatkan nilai dari pembelajaran di luar program Studi; dan  

f. UGR melalui Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) melakukan konversi dan 

pengakuan nilai serta bobot sks yang tertuang dalam Kartu Hasil Studi (KHS).  

Pasal 10 

Mekanisme pelaksanaan belajar di luar program studi bagi mahasiswa dari luar UGR 

sebagai berikut:  

a. mahasiswa mendaftar atau memilih paket mata kuliah melalui Sistem Informasi 

Akademik (SIAKAD);  

b. mahasiswa mengikuti proses seleksi administrasi dan akademik sesuai program studi 

yang dituju di UGR;  

c. mahasiswa mengikuti perkuliahan hingga selesai sesuai waktu yang ditetapkan dengan 

dosen pembimbing dari perguruan tinggi asal dan dosen pembimbing dari UGR;  

d. penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dari UGR bersama dengan pembimbing 

dari program studi asal;  

e. mahasiswa yang memenuhi persyaratan mendapatkan nilai dari pembelajaran di UGR; 

dan  

f. UGR melalui Sistim Informasi Akademik (SIAKAD) mengirim nilai yang diperoleh 

mahasiswa ke perguruan tinggi asal.  
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Pasal 11 

Program studi menyiapkan daftar mata kuliah, dosen, dan sarana pembelajaran dalam 

rangka pelaksanaan program belajar dari luar program studi dan luar UGR.  

Bagian Keempat 

Kemitraan 

Pasal 12 

(1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan kemitraan 

antara UGR dengan perguruan tinggi, Dunia Usaha dan Dunia Industri dan/atau 

pihak lain berupa kegiatan dalam rangka pelaksanaan merdeka belajar dan kampus 

merdeka.  

(2) Kemitraan UGR dengan perguruan tinggi dan lembaga lain dalam rangka 

pelaksanaan merdeka belajar dan kampus merdeka didasarkan atas Nota 

Kesepahaman, Nota Kerjasama, dan Perjanjian Kerjasama.  

(3) Kegiatan kemitraan dikoordinasikan oleh Bidang Perencanaan dan Kerja Sama UGR 

yang ditunjuk oleh Rektor.  

Bagian Kelima 

Peran Pihak Terkait 

Pasal 13 

(1) Pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e meliputi: Universitas, Fakultas, 

Program Studi, Mahasiswa, dan Mitra.  

(2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggung jawab sesuai 

tugas masing-masing.  

Pasal 14 

(1) Universitas memiliki tugas :  

a. memfasilitasi hak bagi mahasiswa untuk mengambil pembelajaran di luar program 

studi;  

b. Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan 

pembelajaran di luar program studi; dan  

c. membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.  

(2) Fakultas memiliki tugas :  



 

106 

 

 

a. menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil 

mahasiswa lintas program studi; dan  

b. menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.  

(3) Program studi memiliki tugas :  

a. menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus 

merdeka;  

b. memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas program 

studi dalam Perguruan Tinggi;  

c. menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa dari luar program 

studi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya;  

d. melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar program 

studi dan luar Perguruan Tinggi; dan  

e. jika ada mata kuliah/sks yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar 

program studi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.  

(4) Mahasiswa memiliki tugas:  

a. bila ada; dan  

b. mengikuti merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai 

program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi;  

c. mendaftar program kegiatan diluar prodi;  

d. melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi program 

kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.  

(5) Mitra memiliki tugas:  

a. membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama perguruan tinggi/ fakultas/ 

program studi; dan  

b. melaksanakan program kegiatan luar program studi sesuai dengan ketentuan 

yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).  

Bagian Keenam 
Penjaminan Mutu 

Pasal 15 

(1) Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dilakukan untuk 

menjamin pelaksanaan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka berjalan sesuai dengan 

aturan yang ditetapkan.  
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(2) Implementasi penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

secara terintegrasi dengan mekanisme penjaminan mutu di UGR dengan mengacu 

kepada Sistem Penjaminan Mutu Internal UGR.  

(3) Aspek-aspek penjaminan mutu pelaksanaan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka 

meliputi:  

a. mutu kompetensi peserta;  

b. mutu pelaksanaan;  

c. mutu proses pembimbingan internal dan ekternal;  

d. mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan;  

e. mutu pelaporan dan presentasi hasil; dan  

f. mutu penilaian.  

(4) Untuk menjamin mutu penerapan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka 

dilakukan monitoring dan evaluasi.  

(5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada tahap 

persiapan, pelaksanaan dan penilaian.  

(6) Survei dilakukan kepada peserta untuk mengungkap pengalaman dan penilaian 

mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama 

satu semester di luar program studi.  

BAB IV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 16 

 Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan  

Pedoman dan Tata Tertib Akademik harus segera disesuaikan oleh masing- masing  

 fakultas mulai semester genap tahun akademik 2020/2021. 

BAB V 

PENUTUP 

Pasal 17 

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini, sepanjang mengenai 

pelaksanaannya akan akan diatur dalam ketentuan sendiri apabila diperlukan.  

(2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan  
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Ditetapkan   

Pada tanggal  31 oktober 2020  

Rektor,   

 

 

Dr. H. Moch. Ali B Dachlan  
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PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI 

No: 113/P/A/UGR/2021 

Tentang 

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA 

DI UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI 

 

REKTOR UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI 

 Menimbang:  

1. bahwa untuk dalam rangka menyiapkan mahasiswa di Universitas Gunung Rinjani 

(UGR) menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi 

yang pesat, kompetensi dan kualifikasi mahasiswa UGR harus disiapkan sesuai dengan 

tuntutan zaman dan keterkaitan dan kesepadanan (link and match) dengan dunia 

industri, dunia kerja, dan masa depan yang berubah dengan cepat;  

2. bahwa UGR dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran 

yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran, mencakup aspek 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan;  

3. bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor 

Universitas Gunung Rinjani.  

Mengingat :  

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional;  

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi;  

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;  

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia;  

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 

Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;  
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8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 62 Tahun 

2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 

tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;  

10. Perauturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar 

Pendidikan Nasional;  

11. Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan 

Tinggi;  

12. Permendikbud No.6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program 

Sarjana pada Perguruan Tingggi Negeri;  

13. No. 7 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan 

Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;  

14. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Gunung Rinjani Nomor : 

03/KPTS/YPGRL/VIII/2019 Tentang Penyempurnaan Statuta Universitas Gunung 

Rinjani;  

15. Peraturan Rektor Universitas Gunung Rinjani Nomor 70 Tahun 2014 Tentang 

Pedoman Akademik Program Sarjana Universitas Gunung Rinjani sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Gunung Rinjani Nomor 

45/P/A/UGR/VI/2019 Tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Gunung 

Rinjani Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Pedoman Akademik Program Sarjana 

Universitas Gunung Rinjani.  

Mempertimbangkan : Hasil FGD Pimpinan Universitas Gunung Rinjani yang 

diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2021;  

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Gunung Rinjani  

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1  

Pengertian 

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:  
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1. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan 

tinggi.  

2. Universitas adalah Universitas Gunung Rinjani yang selanjutnya disingkat UGR.  

3. Rektor adalah Rektor Universitas Gunung Rinjani yang memimpin penyelenggaraan 

dan pengelolaan UGR.  

4. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya 

pendukung dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan akademik, 

pendidikan profesi, dan atau pendidikan profesi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan 

dan teknologi.  

5. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang mengkoordinasikan pengelolaan sumberdaya 

dan penjaminan mutu di Fakultas.  

6. Program Studi yaitu unsur Fakultas yang melaksanakan kegiatan pendidikan dan 

pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu 

jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.  

7. Kaprodi adalah pemimpin program studi yang mengkoordinasikan pengelolaan 

sumberdaya dan penjaminan mutu di program studi.  

8. Badan Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disebut 

BP3M adalah lembaga yang bertanggung jawab atas inovasi pendidikan dan 

penjaminan mutu pendidikan di UGR.  

9. Biro Akademik yang selanjutnya disingkat BA adalah suatu unit kerja yang bertugas 

melaksanakan fungsi layanan administrasi akademik.  

10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian 

pempelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan Program Studi.  

11. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya di sebut SKL adalah kriteria minimal 

tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.  

12. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah rumusan tujuan 

pembelajaran Program Studi yang hendak dicapai dan harus dimiliki oleh semua 

lulusan.  
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13. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah beban kegiatan belajar 

mahasiswa dan beban kerja dosen dalam satuan penyelenggaraan pendidikan.  

14. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar.  

15. Pembelajaran luar jaringan yang selanjutnya disebut pembelajaran luring adalah model 

pembelajaran tatap muka yang diselenggarakan secara luring/konvensional.  

16. Pembelajaran dalam jaringan yang selanjutnya disebut pembelajaran daring adalah 

pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses 

interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.  

17. Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disebut PJJ adalah proses belajar mengajar 

yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.  

18. SIAKAD adalah Sistem Informasi Akademik di UGR.  

19. Materi terbuka adalah materi mata kuliah yang tersedia secara daring dalam berbentuk 

media agar dapat diakses dalam proses pembelajaran sebagai suplemen.  

20. Alih kredit adalah pengakuan kredit mata kuliah daring yang ditawarkan lintas 

Program Studi, antar Universitas/Fakultas/Program Studi/Program Vokasi.  

21. Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama menstransformasikan, 

mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, dan teknologi melalui 

pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.  

22. Dosen luar adalah pengajar mata kuliah selain dosen UGR yang diberi tugas secara 

khusus oleh UGR.  

23. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada Program Studi di UGR.  

24. Mahasiswa luar adalah mahasiswa program alih kredit selain mahasiswa UGR yang 

mengikuti proses pembelajaran di UGR.  

25. Kampus Merdeka adalah merdeka dari birokratisasi yang berbelit, kampus diberi 

otonomi melakukan pembukaan atau pendirian Program Studi (Prodi) baru, 

reakreditasi otomatis.  

26. Merdeka Belajar adalah memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata 

kuliah di luar Prodi.  
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27. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan 

atas capaian pembelajaran yang telah diperoleh seseorang baik dari pendidikan formal, 

non-formal, informal dan/atau pengalaman kerja;  

28. Pembimbing Akademik yang selanjutnya disingkat PA adalah dosen tetap pada Prodi 

yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian dan kemampuannya, ditunjuk dari 

hasil rapat pimpinan Fakultas untuk melaksanakan tugas bimbingan terhadap 

sejumlah mahasiswa;  

29. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah surat 

yang juga disebut suplemen diploma (Diploma Supplement) berupa dokumen resmi 

yang dikeluarkan oleh institusi perguruan tinggi berisi pencapaian akademik dan 

capaian pembelajaran serta kualifikasi lulusan pendidikan tinggi.  

30. Dunia Usaha dan Dunia Industri adalah suatu lingkup usaha yang di dalamnya 

terdapat kegiatan produksi, distribusi dan upaya-upaya lain yang diarahkan pada 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia.  

31. Kerjasama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara UGR dengan perguruan tinggi 

lain, Dunia Usaha dan Dunia Industri atau pihak lain, baik di dalam negeri maupun di 

luar negeri.  

 

BAB II 

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

(1) Tujuan penyelenggaraan merdeka belajar adalah:  

a. untuk meningkatkan kompetensi lulusan UGR, baik keterampilan lunak (soft skills) 

maupun keterampilan teknis (hard skills), agar lebih siap dan relevan dengan 

kebutuhan zaman;  

b. menyiapkan lulusan UGR sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan 

berkepribadian;  

c. memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan hasrat 

(passion) dan bakatnya.  

(2) Tujuan penyelengaraan kampus merdeka adalah:  
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a. Memberi kebebasan dan otonomi kepada UGR untuk melakukan pembukaan atau 

pendirian Program Studi (Prodi) baru;  

b. Program re-akreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat 

sukarela bagi UGR dan Program Studi di lingkungan UGR yang sudah siap naik 

peringkat;  

c. Merdeka dari birokratisasi yang berbelit.  

 

Pasal 3 

Ruang lingkup kebijakan kegiatan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) dalam 

Peraturan Rektor ini mencakup:  

a. Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka  

b. bentuk kegiatan pembelajaran;  

c. persyaratan peserta pembelajaran;  

d. mekanisme pelaksanaan belajar;  

e. kemitraan;  

f. peran pihak terkait;  

g. penjaminan mutu.  

 
BAB III 

Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka 

Bagian Kesatu 

Kurikulum 

Pasal 4 

(1) Semua Prodi di lingkungan UGR wajib mengakomodasi kebijakan MBKM dalam 

kurikulum.  

(2) Kurikulum untuk tiap program studi disusun berdasarkan kerangka utama 

sebagaimana termuat dalam Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 

yang disusun oleh Dirjen Dikti.  
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Bagian Kedua 

Bentuk Kegiatan Pembelajaran 

Pasal 5 

(1) Kegiatan MBKM merupakan proses pembelajaran yang dilaksanakan di luar Program 

Studi baik yang ada di internal UGR maupun di luar UGR yang terdiri atas:  

a.  pembelajaran dalam Program Studi lain di internal UGR;  

b. pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi di luar 

UGR;  

c. pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi di luar UGR; dan  

d. pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.  

(2) Bentuk kegiatan pembelajaran MBKM meliputi:  

a. Pertukaran mahasiswa;  

b. Magang /Praktek kerja;  

c. Studi/ Proyek Independen;  

d. Penelitian/Riset;  

e. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan;  

f. Proyek kemanusiaan;  

g. Kegiatan Wirausaha;  

h. Membangun Desa/ Kuliah Kerja Tematik  

i. Bela Negara  

(3) Pertukaran mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:  

a. pembelajaran dalam Program Studi yang berbeda di UGR;  

b. pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi lain; dan  

c. pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi lain.  

(4) Bentuk Kegiatan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 

berdasarkan perjanjian kerja sama antara UGR dengan Perguruan Tinggi atau 

lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer kredit.  

(5) Kegiatan pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 

ayat (1) dapat ditentukan oleh Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  
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(6) Kegiatan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah 

bimbingan dosen.  

 

Pasal 6 

Pengalaman belajar dan/atau prestasi di luar program studi dapat diakui sebagai Rekognisi 

Pembelajaran Lampau (RPL) yang diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.  

 

Bagian Ketiga 

Persyaratan Peserta Pembelajaran 

Pasal 7 

(1) Persyaratan peserta pembelajaran merupakan kriteria mahasiswa untuk dapat 

mengikuti kegiatan pembelajaran.  

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi terakreditasi; dan  

b. mahasiswa aktif yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).  

(3) Mahasiswa sebagai peserta pembelajaran wajib:  

a. merencanakan mata kuliah/program yang akan diambil di luar program studi 

dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik;  

b. mendaftar program kegiatan luar program Studi;  

c. melengkapi persyaratan kegiatan luar program Studi, termasuk mengikuti seleksi 

bila ada; dan  

d. mengikuti program kegiatan luar program studi sesuai dengan ketentuan 

pedoman akademik yang ada.  

 

Pasal 8 

(1) Mahasiswa alih kredit adalah peserta mata kuliah MBKM lintas Program Studi dalam 

satu Fakultas atau antar Fakultas di UGR dan/atau lintas Universitas.  

(2) Pengelolaan administrasi mahasiswa alih kredit menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dalam SIAKAD UGR.  
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Bagian Keempat 

Mekanisme Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka 

Pasal 9 

Mekanisme pelaksanaan belajar di luar program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 ayat (1) dan (2) merupakan bagian utuh dari proses penyelesaian studi mahasiswa.  

 

Pasal 10 

Mekanisme pelaksanaan belajar di luar program studi sebagaimana tersebut dalam  

Pasal 5 ayat (1) dan (2) bagi mahasiswa UGR dan pihak-pihak terkait diatur secara terpisah 

dalam Buku Pedoman Implementasi MBKM.  

 

Bagian Kelima 

Persyaratan Dosen Pembimbing Akademik (PA) 

Pasal 11 

(1) Memenuhi standar dosen sesuai peraturan perundangan yang berlaku.  

(2) Dosen PA dalam MBKM adalah dosen dengan status akademik aktif di suatu Program 

Studi di UGR.  

(3) Dosen PA dalam MBKM adalah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik minimal 

Lektor dengan pendidikan minimal S2.  

(4) Dalam kondisi khusus, atas persetujuan Dekan, Dosen PA dalam MBKM dapat 

merupakan Dosen yang belum memiliki jabatan akademik Lektor.  

(5) Dosen PA dalam MBKM memiliki akses menggunakan sistem perkuliahan dengan 

kata sandi (password) dari UGR.  

(6) Kegiatan pembimbingan memenuhi beban kerja dosen bidang pengajaran sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

Bagian Keenam 

Pengakuan Kredit 

Pasal 12 

(1) Pengakuan kredit dihitung berdasar beban studi mahasiswa sesuai standar proses 

pembelajaran dalam SKS.  



 

118 

 

 

(2) Pengakuan kredit berlaku untuk kuliah terbuka dan alih kredit bagi mahasiswa UGR 

dan/atau mahasiswa di luar UGR.  

(3) Pengakuan kredit dari Pembelajaran Masa Lampau (RPL) yang berasal dari 

pendidikan formal, pendidikan nonformal, pendidikan informal dan pengalaman 

kerja dapat dialih kreditkan sesuai ketentuan yang berlaku di Program Studi, dan 

hanya berlaku untuk mahasiswa UGR;  

(4) RPL yang dialihkreditkan penjabarannya dapat dicantumkan dalam Surat Keterangan  

Pendamping Ijazah (SKPI);  

(5) Sistem kuliah terbuka bisa berlaku untuk mata kuliah campuran (blended) dan/atau 

mata kuliah daring penuh;  

(6) Sistem alih kredit berlaku khusus untuk mata kuliah yang telah ditentukan di masing- 

masing Program Studi;  

(7) Pengembangan dan implementasi MBKM dihitung sebagai beban kinerja dosen sesuai 

ketentuan yang berlaku.  

Bagian Ketujuh 

Kemitraan 

Pasal 13 

(1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan kemitraan 

antara UGR dengan perguruan tinggi, Dunia Usaha dan Dunia Industri dan/atau 

pihak lain berupa kegiatan dalam rangka pelaksanaan MBKM.  

(2) Kemitraan UGR dengan perguruan tinggi dan lembaga lain dalam rangka 

pelaksanaan MBKM didasarkan atas Nota Kesepahaman, Nota Kerjasama, dan 

Perjanjian Kerjasama.  

(3) Kegiatan kemitraan dikoordinasikan oleh Bidang Perencanaan dan Kerja Sama UGR 

yang ditunjuk oleh Rektor.  

 

Bagian Kedelapan 

Peran Pihak Terkait 

Pasal 14 

(1) Pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan MBKM sebagaimana dimaksud dalam pasal 

3 huruf f meliputi: Universitas, Fakultas, Program Studi, Mahasiswa, dan Mitra.  
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(2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggung jawab sesuai 

tugas masing-masing.  

(3) Universitas bertugas:  

a. Memfasilitasi hak bagi mahasiswa untuk mengambil pembelajaran di luar 

program studi;  

b. menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan 

pembelajaran di luar program studi; dan  

c. membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.  

(4) Fakultas memiliki tugas:  

a. menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil 

mahasiswa lintas program studi; dan  

b. menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.  

(5) Program studi memiliki tugas:  

a. menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi MBKM;  

b. memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas program 

studi dalam dan luar Perguruan Tinggi;  

c. menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa dari luar program 

studi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya;  

d. melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar program 

studi dan luar Perguruan Tinggi; dan  

e. jika ada mata kuliah/sks yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar 

program studi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.  

(6)  Mahasiswa memiliki tugas:  

a. merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata 

kuliah/program yang akan diambil di luar prodi;  

b. mendaftar program kegiatan di luar prodi;  

c. melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi program 

kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.  

(7)  Mitra memiliki tugas:  

a. membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama perguruan tinggi/fakultas/ 

program studi; dan  
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b. melaksanakan program kegiatan luar program studi sesuai dengan ketentuan 

yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).  

 

Bagian Kesembilan 

Penjaminan Mutu 

Pasal 15  

(1)  Sistem Penjaminan Mutu MBKM 

a. Penjaminan mutu Program MBKM terintegrasi dengan Sistem Penjaminan Mutu 

Internal (SPMI) yang ada di UGR.  

b. BP3M menyusun dan mengembangkan kebijakan, manual, standar dan instrumen 

penjaminan mutu program MBKM serta melakukan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan penjaminan mutu sesuai siklus SPMI yang meliputi Penetapan, 

Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).  

c. Penjaminan mutu Program MBKM yang telah ditetapkan wajib didesiminasikan 

dan disosialisasikan khususnya kepada dosen pembimbing, pembimbing 

industri, dan peserta program MBKM.  

(2) Penyelenggaraan MBKM wajib memperhatikan:  

a. Standar Kompetensi Lulusan;  

b. Standar Isi Pembelajaran;  

c. Standar Proses Pembelajaran;  

d. Standar Penilaian Pembelajaran;  

e. Standar dosen dan tenaga kependidikan;  

f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;  

g. Standar Pengelolaan, dan;  

h. Standar pembiayaan pembelajaran.  

(3) Agar pelaksanaan kebijakan MBKM dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, 

maka perlu ditetapkan beberapa standar mutu internal, antara lain:  

a.  Mutu kompetensi peserta;  

b. Mutu Kerjasama;  

c. Mutu pelaksanaan;  

d. Mutu proses pembimbingan internal dan ekternal;  
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e. Mutu sarana dan prasarana untuk pelaksanaan;  

f. Mutu pelaporan dan presentasi hasil;  

g. Mutu kesetaraan kompetensi lulusan;  

h. Mutu penilaian.  

(4) Standar penyelenggaraan MBKM dikembangkan dan disempurnakan secara 

terencana dan berkelanjutan sesuai tuntutan perubahan secara lokal, nasional maupun 

global;  

(5) Rektor, Dekan, dan Program Studi bertanggung jawab atas penyelenggaraan MBKM.  

   

  

  

Ditetapkan   

Pada tanggal   

Rektor,   

 

 

Dr. H. Moch. Ali B Dachlan  
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PERATURAN REKTOR TENTANG PELAKSANAAN SKRIPSI MAHASISWA 

PROGRAM SARJANA DI UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI  

 

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI 

NOMOR 86 TAHUN 2020 

TENTANG 

PELAKSANAAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SARJANA DI 

LINGKUNGAN UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

REKTOR UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI, 

Menimbang :a. bahwa Universitas Gunung Rinjani merupakan lembaga yang memiliki 

tugas pokok untuk menyelenggarakan Pendidikan;  

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 Statuta Universitas Gunung 

Rinjani, sehingga pelaksanaan tugas akhir perlu ditetapkan dalam suatu 

Peraturan Rektor; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pelaksanaan Tugas 

Akhir Mahasiswa di Lingkungan Universitas Gunung Rinjani; 

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 

Lembaran Negara R.I. Nomor 4310);  

b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

(Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara R.I. Nomor 4586); 

c.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

(Lembaran Negara R.I. Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran 

Negara R.I. Nomor 5336); 
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d.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2019 Nomor 

148, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6374); 

e.  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran 

Negara R.I. Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara R.I. 

Nomor 5007); 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara 

R.I. Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 

5500); 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2015 Nomor 45, 

Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5670); 

h. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 24); 

i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 

Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di 

Perguruan Tinggi; 

j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 3 Tahun 2020 

Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 47); 

k. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 09/D/O/1996 tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada 

Fakultas / Jurusan / Program Studi di Lingkungan Universitas Gunung 

Rinjani di Selong Lombok Timur; 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PELAKSANAAN SKRIPSI 

MAHASISWA PROGRAM SARJANA DI UNIVERSITAS GUNUNG 

RINJANI 
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BAB I  

KETENTUAN UMUM  

Pasal 1 

1. Universitas Gunung Rinjani yang selanjutnya disingkat UGR adalah perguruan 

tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat 

menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan 

dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan 

pendidikan profesi. 

2. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan 

mengelola pendidikan akademik dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

3. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang 

memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan 

akademik 

4. Rektor adalah Rektor UGR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan 

UGR. 

5. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan UGR yang berwenang 

dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing 

Fakultas. 

6. Ketua Program Studi adalah pimpinan program studi yang berwenang dan 

bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan program studi yang bersangkutan 

di lingkungan UGR; 

7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang program Sarjana dalam lingkungan 

UGR. 

8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah 

secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan 

dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 

9. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu 

kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam 

proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya 
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pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler 

di suatu program studi. 

10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. 

11. Penasehat akademik adalah dosen yang ditunjuk dan diserahi tagas membimbing 

sekelompok mahasiswa yang bertujuan untuk membantu mahasiswa 

menyelesaikan studinya secepat dan seefisién mungkin sesuai dengan kondisi dan 

potensi individual mahasiswa. 

12. Program Sarjana, wajib menjalankan proses pembelajaran berupa penelitian, 

perancangan, dan/atau pengembangan. 

13. Kegiatan penelitian, perancangan, dan pengembangan yang dilakukan mahasiswa 

dalam rangka tugas akhir skripsi harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara 

sistematis sesuai dengan budaya akademik. 

14. Kegiatan penelitian, perancangan, dan pengembangan yang dilakukan mahasiswa 

dalam rangka tugas akhir skripsi harus di bawah bimbingan dosen dalam rangka 

pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman autentik, serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 

15. Program Sarjana adalah program yang diasuh oleh program studi dalam 

lingkungan UGR yang pembentukannya sah menurut peraturan perundang- 

undangan yang berlaku. 

16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. 

17. 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. 

18. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) adalah kriteria minimal tentang 

pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara 
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Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah 

dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. 

19. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu 

kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam 

proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya 

pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler 

di suatu Program Studi. 

20. Tugas Akhir adalah karya ilmiah berupa skripsi yang harus diselesaikan mahasiswa 

menjelang akhir masa studinya, dan merupakan salah satu syarat untuk mencapai 

gelar sarjana di Universitas Gunung Rinjani. 

21. Pencegahan plagiarisme adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh Dosen 

Pembimbing yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat skripsi di lingkungan 

Universitas Gunung Rinjani. 

22. Tugas Akhir untuk jenjang program sarjana yang disebut skripsi dengan bobot 4 sks 

sampai dengan 6 sks, 

23. Pembimbing Tugas Akhir adalah dosen yang ditunjuk dan diserahi tugas 

membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan Tugas Akhir. 

24. Proposal adalah usulan rencana Tugas Akhir. 

25. Seminar Proposal adalah ujian secara terbuka untuk menilai apakah layak atau 

tidak layak proposal skripsi dilanjutkan dalam penelitian yang dinilai oleh dosen 

penilai (review). 

26. Ujian Skripsi adalah ujian yang dilaksanakan untuk mengevaluasi kemampuan 

mahasiswa mempertahankan Skripsi sebagai penentu kelulusan yang dilakukan 

baik dengan seminar dan/atau ujian tertutup. 

 

BAB II  

TUJUAN SKRIPSI  

Pasal 2 

Tujuan skripsi adalah membekali dan melatih mahasiswa menuangkan pikiran, atau 

hasil penelusuran literatur, dan/atau hasil penelitiannya ke dalam suatu karya tulisan 

ilmiah berupa Skripsi untuk mencapai kompetensi keilmuan sebagai sarjana dalam 
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bidang studi tertentu, sebagai kompetensi pendukung yang dibutuhkan untuk 

menunjang kompetensi utamanya dan kompetensi lainnya yang dianggap perlu untuk 

melengkapi kompetensi keilmuan dan memasuki lapangan kerja. 

 

BAB III 

SKRIPSI DAN PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH  

Pasal 3 

(1) Setiap mahasiswa Program Sarjana wajib menempuh dan menyelesaikan tugas 

akhir dalam bentuk: 

a. Skripsi; dan 

b. Publikasi Artikel Ilmiah di Jurnal Ilmiah; dan /atau c. Publikasi skripsi di 

repositori universitas 

(2) Tugas akhir dalam bentuk Skripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

meliputi: 

a. penyusunan proposal penelitian; 

b. ujian/seminar proposal; c. pelaksanaan penelitian; d. penyusunan Skripsi; 

e. seminar hasil penelitian; dan/atau 

f. ujian akhir Skripsi 

g. Penulisan dan publikasi Artikel Ilmiah di Jurnal Ilmiah; 

(3)  Tugas akhir dalam bentuk Publikasi Artikel Ilmiah di Jurnal Ilmiah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan hasil penelitian Skripi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

 

BAB IV  

SYARAT SKRIPSI  

Pasal 4 

(1) Mahasiswa terdaftar aktif pada semester berjalan. 

(2) Mata kuliah skripsi telah terdaftar dalam Kartu Rencana Studi (KRS) yang telah 

mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbung Akademik. 

(3) Pengajuan judul skripsi dapat dilakukan oleh mahasiswa setelah mengumpulkan 

sks minimal sebanyak 120 sks, mencapai IPK 2,00, tanpa nilai E dan telah lulus mata 

kuliah prasyarat mata kuliah metodologi penelitian dengan nilai minimal C. 
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(4) Mendaftar pengajuan judul melalui sistem informasi akademik (SIAKAD) UGR, 

dengan 3 (tiga) judul usulan skripsi. 

(5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (4) akan diatur dengan 

Peraturan Dekan di lingkungan Universitas Gunung Rinjani; 

 

BAB V 

DOSEN PEMBIMBING 

Bagian Kesatu 

Beban Dosen Pembimbing 

Pasal 5 

(1) Dosen pembimbing penelitian, perancangan, dan/atau pengembangan dalam 

rangka penyusunan skripsi dapat berperan sebagai pembimbing utama atau 

pembimbing pendamping. 

(2) Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian, perancangan, 

dan/atau pengembangan dalam rangka penyusunan skripsi paling banyak 10 

(sepuluh) mahasiswa dengan ketentuan berdasarkan jumlah mahasiswa setiap 

semesternya yang memprogramkan skripsi. 

(3) Jumlah dosen pembimbing skripsi Program Sarjana sebanyak 2 (dua) orang yang 

terdiri atas dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing pendamping. 

(4) Dalam hal jumlah dosen pembimbing skripsi Program Sarjana hanya satu orang, 

maka yang bersangkutan harus memiliki jabatan akademik Lektor Kepala. 

(5) Setiap program studi hanya dapat menjalankan satu pola pembimbingan skripsi, 

yakni dengan 2 (dua) orang pembimbing, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan 

Dekan. 

Bagian Kedua 

Syarat Dosen Pembimbing 

Pasal 6 

(1) Dosen pembimbing harus memiliki kepakaran yang sesuai dengan judul skripsi 

mahasiswa. 

(2) Dosen pembimbing skripsi minimal memiliki jenjang pendidikan magister atau 

sederajat level 8 (delapan) KKNI dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli. 
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(3) Dosen pembimbing utama penelitian, perancangan, dan/atau pengembangan 

dalam rangka penyusunan skripsi harus berstatus dosen tetap UGR dan memiliki 

NIDN dan NIDK serta memiliki bidang keahlian yang sesuai. 

(4) Dosen pembimbing pendamping dapat berasal dari dosen tetap dan/atau dosen 

tidak tetap, atau pakar dari lembaga lain yang memiliki bidang keahlian yang sesuai. 

 

Bagian Ketiga  

Penetapan Dosen Pembimbing  

Pasal 7 

(1) Penetapan dosen pembimbing setelah mahasiswa mendapatkan penetapan judul 

dengan diberikan Surat Tugas sebagai pembimbing proposal skripsi dari Dekan. 

(2) Dosen pembimbing ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan setelah seminar 

proposal dilakukan dan proposal dinyatakan layak untuk dilanjutkan untuk 

penelitian. 

(3) Fakultas harus mengunggah nama-nama mahasiswa bimbingan setiap dosen 

pembimbing utama dan dosen pembimbing pendamping pada Sistim Informasi 

Akademik (SIAKAD) UGR. 

 

Bagian Keempat  

Penggantian Dosen Pembimbing  

Pasal 8 

(1) Penggantian dosen pembimbing skripsi dapat dilakukan untuk kepentingan 

kelancaran pelaksanaan skripsi mahasiswa; 

(2) Penggantian dosen pembimbing skripsi mahasiswa, dilakukan oleh Dekan atas 

usulan/pertimbangan Ketua Program Studi. 

(3) Pergantian dosen pembimbing dapat dilakukan jika; 

a. Proses bimbingan tidak berjalan lancar sesuai dengan waktu yang ditetapkan. 

b. Atas permintaan pembimbing dengan alasan yang jelas dan persetujuan 

ketua program studi. 

c. Atas permintaan mahasiswa dengan alasan yang jelas dan persetujuan ketua program 

studi; dan 

d. Meninggal atau berhalangan tetap 
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Bagian Kelima 

Tugas Dosen Pembimbing 

Pasal 9 

(1) Pembimbing mengarahkan topik dan substansi Skripsi 

(2) Tugas pembimbing meliputi: 

a. Memberi ide-ide, topik dan substansi skripsi; 

b. Memantau pelaksanaan proses penelitian; 

c. Mendiskusikan hasil penelitian bersama mahasiswa bimbingan; 

d. Mengevaluasi serta mengarahkan mahasiswa dalam penyelesaian skripsi; 

e. Mendiskusi, mengevaluasi dan mengarahkan Teknik penulisan yang baik dan 

benar menurut EYD; 

f. Mendiskusi, mengevaluasi dan mengarahkan kaidah penulisan ilmiah serta cara 

sitasi jika tingkat kemiripan skripsi lebih besar dari 30 % (tiga puluh perseratus), 

sebagaimana ketentuan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pencegahan dan 

Penanggulangan Plagiat Pada Setiap Karya Ilmiah di Universitas Gunung 

Rinjani; 

g. Memutus kesiapan mahasiswa untuk mengikuti seminar hasil penelitian skripsi; 

dan/atau 

h. Membimbing persiapan ujian Skripsi. 

(3) Pembimbingan dilakukan dilingkungan kampus secara terstruktur dan sistematis 

minimal 8 (delapan) kali pertemuan dalam satu semester dan wajib direkam dalam 

SIAKAD. 

(4) Penjaminan mutu bimbingan dilakukan dengan pembatasan bahwa seorang 

Pembimbing hanya diperkenankan membimbing maksimal 10 (sepuluh) orang 

mahasiswa program sarjana dengan ketentuan beban kerja dosen dalam penelitian 

terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi setara dengan 10 orang mahasiswa 

dan hanya dapat menerima mahasiswa bimbingan baru apabila mahasiswa 

bimbingan sudah ada yang lulus. 

(5) Apabila proses bimbingan tidak berjalan dengan baik maka Ketua Program Studi 

dapat mengusulkan pergantian dosen pembimbing pada dekan. 
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BAB VI 

PROSES DAN LAMA BIMBINGAN SKRIPSI  

Pasal 10 

(1) Ketua Program Studi menyerahkan nama-nama Dosen Pembimbing mahasiswa yang 

telah dinyatakan layak proposal skripsinya dilanjutkan untuk penelitian kepada 

Dekan untuk diterbitkan Surat Keputusan Dosen Pembimbing. 

(2) Dosen pembimbing memulai dan dapat melakukan pembimbingan Skripsi setelah 

menerima Surat Keputusan Dekan. 

(3) Lama bimbingan Skripsi maksimum 2 (dua) semester terhitung sejak penetapan 

surat keputusan dosen pembimbing dari dekan dengan ketentuan : 

a. Setelah mahasiswa dinyatakan layak untuk dilanjutkan proposal skripsinya oleh 

dosen penilai maka sejak saat itu ditetapkan dosen pembimbing skripsi atas usul 

Ketua Program Studi; 

b. Maksimal 1 (satu) bulan mahasiswa harus menyelesaikan penyempurnaan 

proposal penelitian (Bab I – Bab III) dibawah bimbingan dosen pembimbing. 

c. Melakukan cek tingkat kemiripan proposal per-Bab dengan arahan dosen 

pembimbing. 

d. Maksimal 3 (tiga) bulan mahasiswa menyelesaikan penelitian dan 

pengumpulan data-data penelitian; 

e. Maksimal 1 (satu) bulan mahasiswa melakukan tabulasi data dan analisis data 

hasil peneeitian; 

f. Maksimal 3 (tiga) bulan mahasiswa dibawah arahan dosen pembimbing 

melakukan penulisan hasil penelitian; 

g. Maksimal 1 (satu) bulan mahasiswa melakukan perbaikan skripsi setelah 

seminar dan/atau ujian skrispsi dilakukan atas rekomendasi dosen penguji; 

h. Jika mahasiswa tidak dapat menyelesaikan skripsi dalam jangka waktu telah 

yang ditetapkan tersebut, maka Ketua Program Studi memberikam peringatan 

tertulis dengan penambahan jadwal penyelesaian skripsi selama 

30 hari; dan 

i. Jika mahasiswa tidak dapat menyelesaikan Tugas Akhirnya seetelah penambahan 

jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf f, maka Ketua Program Studi 
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memanggil mahasiswa untuk pergantian judul skripsi dan dosen pembimbing, 

proses dimulai dari awal kembali 

(4) Proses bimbingan skripsi dilakukan secara terbuka melalui SIAKAD untuk menjamin 

mutu pelaksanaan skripsi. 

BAB VII  

PENGUJI SKRIPSI  

Pasal 10 

Penguji skripsi untuk program sarjana berjumlah minimal 1 orang dan paling banyak 2 

orang dengan syarat berjabatan fungsional minimal Asisten Ahli dan mempunyai 

keahlian yang relevan dengan bidang kajian mahasiswa serta memiliki NIDN atau NIDK. 

 

BAB VIII  

PEMBIAYAAN DAN HONORARIUM  

Bagian Kesatu 

Pembiayaan Skripsi 

Pasal 11 

(1) Pembiayaan untuk pelaksanaan proses pembimbinganSkripsi ekuivalen dengan 

perkuliahan satu semester yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor. 

(2) Komponen pembiayaan untuk pelaksanaan seminar proposal dan ujian skripsi 

diatur dalam ketentuan terpisah yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan 

 

Bagian Kedua  

Honorarium  

Pasal 12 

(1) Honorarium dosen pembimbing dibayarkan setelah seminar proposal skripsi mahasiswa. (2) 

Honorarium ujian skripsi dibayarkan setelah selesainya revisi skripsi oleh mahasiswa. 

BAB IX  

KETENTUAN PERALIHAN  

Pasal 13 

Pada saat peraturan ini mulai berlaku mahasiswa yang telah mengajukan judul dan bimbingan 

Skripsi tetap mengunakan aturan sebelumnya dan tidak bertentangan dengan peraturan rektor 

ini. 
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BAB XII  

PENUTUP  

Pasal 14 

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat 

kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 

 

Ditetapkan di Selong 

Pada Tanggal 10 Desember 2020 

REKTOR UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI 

 

 

 

H. MOCH. ALI BIN DACHLAN 
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PERATURAN REKTOR TENTANG KEWAJIBAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH 

MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI 

 

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI 

NOMOR 65 TAHUN 2020 

TENTANG 

KEWAJIBAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA PROGRAM SARJANA 

UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

REKTOR UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI, 

Menimbang :  

a.  bahwa publikasi karya ilmah merupakan salah satu indikator kinerja akademik di 

Perguruan Tinggi;  

b. bahwa untuk menuju Universitas Gunung Rinjani bertaraf Nasional dibutuhkan sarana 

bersifat online;  

c. bahwa pemanfaatan jaringan internet telah menjadi salah satu pintu bagi masyarakat 

dunia untuk mengenali akfivitas dan produk dan penelitian khususnya;  

d. bahwa peran civitas akademika sangat diperlukan dalam rangka penyediaan dan 

penyebaran informasi dan publikasi atas nama Universitas Gunung Rinjani;  

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d 

perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gunung Rinjani tentang Kewajiban 

Publikasi Ilmiah bagi Mahasiswa Program Sarjana, di Universitas Gunung Rinjani;  

Mengingat  :  

a.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4310);  

b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Repubik 

Indonesia Nomor 4586);  
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c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5336);  

d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374); 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5007);  

f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  

g. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5670);  

h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);  

i. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

09/D/O/1996 tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas / Jurusan / 

Program Studi di Lingkungan Universitas Gunung Rinjani di Selong Lombok Timur;  

j. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Gunung Rinjani Nomor : 

03/KPTS/YPGRL/VIII/2019 Tentang Penyempurnaan Statuta Universitas Gunung 

Rinjani;  

k. Peraturan Rektor Universitas Gunung Rinjani Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Pedoman 

Akademik Program Sarjana Universitas Gunung Rinjani sebagaimana telah dirubah 

dengan Peraturan Rektor Universitas Gunung Rinjani Nomor 45 / P / A / UGR / VI / 

2019 Tentang Peraturan Rektor Universitas Gunung Rinjani Nomor 70 Tahun 2014 

Tentang Pedoman Akademik Program Sarjana Universitas Gunung Rinjani;  
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KEWAJIBAN PUBLIKASI KARYA 

ILMIAH MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS GUNUNG 

RINJANI  

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

(1) Universitas adalah Universitas Gunung Rinjani, yang selanjutnya disingkat UGR;  

(2) Rektor adalah Rektor UGR;  

(3) Fakultas adalah Fakultas di lingkungan UGR;  

(4) Dekan adalah Dekan di lingkungan UGR;  

(5) Program Studi (Prodi) adalah Program Studi di lingkungan UGR;  

(6) Perpustakaan UGR adalah unsur penunjang UGR yang membantu Rektor dalam 

melaksanakan pemberian layanan sumber belajar untuk keperluan Pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UGR.  

(7) Publikasi karya ilmiah adalah kegiatan mengumumkan, menyiarkan, menyebarkan 

atau menerbitkan karya ilmiah dalam bentuk buku, jurnal ataupun prosiding dalam 

lembaga yang berwenang.  

(8) Karya ilmiah adalah hasil kerja akademik dalam bentuk tertulis baik cetak maupun 

elektronik berdasarkan hasil penelitian atau pemikiran dalam rangka tugas akhir atau 

skripsi, laporan hasil penelitian atau laporan pengabdian pada masyarakat;  

(9) Jurnal Ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah 

dan diterbitkan berjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak yang memiliki 

ISSN;  

(10) Repositori institusi adalah media penyimpanan, pengorganisasian dan 

penyebarluasaan informasi dari hasil karya-karya intelektual dosen dan mahasiswa 

Universitas Gunung Rinjani secara online;  

(11) Artikel ilmiah adalah tulisan ilmiah yang ditulis dengan mengikuti kaidah ilmiah, 

secara perorangan atau bersama dengan penulis lainnya;  
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(12) Skripsi adalah karya ilmiah mahasiswa yang diwujudkan dalam bentuk buku dan 

dihasilkan dari keikutsertaan dalam mata kuliah skripsi pada program sarjana yang 

diwajibkan sebagai syarat kelulusan program sarjana di Universitas Gunung Rinjani;  

 

BAB II 

TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Mendokumentasikan dan melestarikan karya ilmiah mahasiswa UGR;  

(2) Melestarikan karya ilmiah hasil mahasiswa UGR yang merupakan kekayaan 

intelektual milik UGR;  

(3) Meningkatkan daya gunakarya ilmiah mahasiswa UGR yang bermanfaat bagi 

masyarakat luas;  

(4) Meningkatkan peranan perpustakaan UGR sebagai pusat dokumentasi dan 

penyebarluasan informasi dilingkungan UGR; dan  

(5) Mencegah plagiarisme karya ilmiah khususnya skripsi.  

 

BAB III 

PUBLIKASI ILMIAH 

Pasal 3 

(1) Mahasiswa dapat mempublikasikan karya ilmiahnya pada pada jurnal ilmiah, buku, 

prosiding dan/atau repositori institusi.  

(2) Publikasi yang dimaksud pada ayat satu dapat dilaksanakan pada tingkat program 

studi, fakultas dan/atau universitas  

 

BAB IV 

JURNAL ILMIAH 

Pasal 4 

Jurnal Ilmiah paling sedikit memenuhi syarat :  

a. memuat artikel yang secara nyata memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau 

seni yang didasarkan pada hasil penelitian, perekayasaan, dan/atau telaahan yang 

mengandung temuan dan/atau pemikiran yang orisinil serta tidak plagiat;  
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b. memiliki dewan penyunting jurnal berkualifikasi sesuai dengan bidang ilmu yang 

mewakili bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;  

c. melibatkan mitra bestari berkualifikasi sesuai dengan bidang ilmu jurnal dari berbagai 

perguruan tinggi dan/atau badan penelitian dan pengembangan serta industri yang 

berbeda dari dalam dan/atau luar negeri yang menyaring naskah secara objektif;  

d. menggunakan Bahasa Indonesia dan/atau bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa;  

e. menjaga konsistensi gaya penulisan dan format penampilan;  

f. dikelola dan diterbitkan secara elektronik melalui jejaring teknologi informasi dan 

komunikasi;  

g. terbit sesuai dengan jadwal; dan  

h. memiliki nomor seri standar internasional secara elektronik (Electronic International 

Standard Serial Number/E-ISSN) dan pengenal objek digital (Digital Object Identifier/ 

DOI). 

 

BAB V 

PENERBITAN DAN TATA KELOLA TERBITAN JURNAL 

Pasal 5 

(1) Program Studi dan/atau Fakultas dan/atau Universitas Gurung Rinjani dapat 

menerbitkan jurnal ilmiah.  

(2) Jumal ilmiah yang diterbitkan sebagaimana yang tersebut pada ayat satu harus 

mempunyai ISSN cetak dan ISSN Online.  

(3) Jumal ilmiah yang diterbitkan sebagaimana yang tersebut pada ayat satu dapat berupa 

Jumal ilmiah intemasional dan/atau Jurnal ilmiah nasional.  

(4) Pengelolaan jurnal ilmiah yang diterbitkan di lingkungan UGR, mengacu pada tata 

kelola jurnal ilmiah international dan/atau memenuhi standar jurnal nasional yang 

ditetapkan peraturan perundang-undangan.  

(5) Jurnal ilmiah yang terbit di lingkungan UGR harus diterbitkan secara elektronik 

(online).  

(6) Aturan permintaan dan penerbitaan jurnal diatur dalam aturan tersendiri.  

(7) Jurnal ilmiah yang terbit di lingkungan UGR minimal melibatkan dua editor dan mitra 

bestari dari luar UGR.  
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BAB VI 

ARTIKEL ILMIAH 

Pasal 6 

(1) Artikel ilmiah yang akan diterbitkan pada jurnal ilmiah adalah hasil penelitian dan 

penulisan tugas akhir atau skripsi yang berkaitan dengan rumpun ilmu mahasiswa 

yang bersangkutan,  

(2) Setiap artikel ilmiah yang diterbitkan, minimal terindek pada pengindeks level 

menengah Directory of Open Access Journals (DOAJ), Google Scholar dan/atau 

pengindeks yang setara.  

(3) Khusus untuk penyebarluasan dalam bentuk publikasi di jurnal ilmiah, artikel ilmiah 

yang akan dipublikasikan harus diubah dan disesuaikan struktur dan formatnya 

sesuai dengan ketentuan cara penulisan artikel ilmiah yang ditentukan oleh penerbit 

jurnal ilmiah yang dituju.  

(4) Kepatutan pemilihan kategori jurnal ilmiah yang dituju sebagai wadah publikasi 

disesuaikan dengan jenjang pendidikan penulis.  

 

BAB VII  

SYARAT KELULUSAN DAN KEWAJIBAN PUBLIKASI 

Pasal 7 

(1) Telah mendapatkan surat keterangan diterimanya softfile skripsi dan telah diunggah 

pada Repositori Institusi dari perpustakaan Universitas Gunung Rinjani;  

(2) Jika hasil pekerjaan mahasiswa diajukan untuk mendapatkan Hak atas Kekayaan 

Intelektual (HaKI) oleh mahasiswa secara perorangan maupun secara bersama, maka 

surat keterangan submit pengajuan HaKI dapat digunakan sebagai syarat kelulusan.  

(3) Ketentuan ayat (1) tidak berlaku, jika skripsi telah menjadi prioritas publikasi di jurnal 

ilmiah dalam bentuk artikel ilmiah sebagaimana dimaksud pasal 6; (4) Universitas ikut 

memiliki Hak Cipta atas Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud ayat (1).  

BAB VIII 

AKSES TERHADAP REPOSITORI INSTITUSI 

Pasal 8 

(1) Karya ilmiah di dalam repositori institusi Universitas Gunung Rinjani dapat diakses 

seluas-luasnya secara terbuka melalui jaringan internet.  
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(2) Akses secara terbuka sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan untuk karya ilmiah 

yang berpotensi hak paten.  

 

BAB IX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 9 

(1) Semua ketetap terdahulu yang berhubungan dengan persyaratan kelulusan dan 

publikasi yang tidak bertentangan dengan peraturan ini tetap dinyatakan berlaku;  

(2) Program studi dan fakultas dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sudah harus 

menyesuaikan dengan peraturan ini  

BAB X 

PENUTUP 

Pasal 10 

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini, sepanjang mengenai 

pelaksanaannya akan akan diatur dalam ketentuan sendiri apabila diperlukan.  

(2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan  

 

 

Ditetapkan   

Pada tanggal 31 Oktober 2020  

Rektor,   

 

 

Dr. H. Moch. Ali B Dachlan  
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PANDUAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK (SIAKAD) 

UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI 

BAGI MAHASISWA 

1. Pendahuluan  

Sistem Informasi Manajemen (SIM) Akademik secara khusus dirancang 

untuk memenuhi kebutuhan perguruan tinggi yang menginginkan layanan 

pendidikan yang terkomputerisasi untuk meningkatkan kinerja, kualitas layanan, 

daya saing serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dihasilkan. SIM 

Akademik dibuat menggunakan sistem bertingkat sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab masing-masing bagian dalam perguruan tinggi. Ada beberapa user 

yang dapat mengakses SIM akademik pada bagian ini dijelaskan hak akses untuk 

role Mahasiswa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2-1 Halaman Login 

1. Setelah Akun Pengguna dan Kata Sandi dimasukkan, selanjutnya klik tombol Masuk 

Aplikasi. Jika proses login berhasil, sistem akan mengarahkan ke halaman utama 

website, seperti berikut:  
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Gambar 2-2 Halaman Daftar Modul 
 

2. Pilih Modul SIM Akademik, daftar modul tersebut disesuaikan dengan kebutuhan 

universitas. Maka memungkinkan untuk daftar modul milik universitas berbeda 

dengan daftar modul diatas.  

3. Pilih salah satu role, yaitu Administrator – Universitas Gunung Rinjani, kemudian 

akan tampil dashboard yang berfungsi untuk melihat ringkasan dari semua menu:  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2-3 Halaman Dashboard 

 

2. Akses Masuk ke Sistem  

Bagian ini menjelaskan pedoman bagaimana mengakses sistem dan semua 

menumenunya sesuai dengan role yang sudah ditentukan yang ada pada SIM 

Akademik sampai cara keluar dari sistem website/ log out.  
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2.1 Login ke Sistem  

Proses login digunakan pengguna untuk masuk ke sistem sehingga dapat 

mengakses menu akademik, dengan cara memasukkan Akun Pengguna dan 

Kata Sandi bersangkutan.  

Langkah-langkah:  

1. Website SIM Akademik dapat diakses melalui alamat siakad universitas 

masingmasing.  

2. Untuk melakukan login, masukkan Akun Pengguna dan Kata Sandi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2-4 Halaman Reset Password 
 

3. Kata sandi untuk Reset Kata Sandi akan dikirimkan ke email pengguna.  

4. Jika sudah menerima email, maka klik link permintaan reset sehingga password 

dapat direset.  

*diharapkan mengisikan email pada sistem agar ketika melakukan reset 
kata sandi dapat mengirimkan konfirmasi melalui email karena pada 
menu lupa password hanya memasukkan nama Akun Pengguna.  
 

2.2 Lupa Password  

Jika lupa password dapat dilakukan dengan cara:  

Langkah-langkah:  

1. Klik Lupa Password pada halaman awal/login.  
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Gambar 2-5 Tombol Lupa Password 
 

2. Di halaman ini pengguna akan diminta untuk memasukkan Akun Pengguna 

dan klik Reset Kata Sandi. 

2.3 Mengubah Foto Profil  

Untuk mengubah foto profil dapat dilakukan dengan cara:  

Langkah-langkah:  

1. Klik menu  yang terdapat pada pojok kanan atas 

kemudian pilih tombol menu Edit Foto Profil, seperti contoh berikut:  

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2-6 Tombol Ganti Foto Profil 
 



 

145 

 

 

2. Pilih gambar foto yang akan digunakan, kemudian pilih Open. 

2.4 Mengelola Sistem Informasi Akademik  

Pada buku petunjuk ini, pengguna yang bertindak sebagai Mahasiswa 

mempunyai hak akses untuk melihat dua menu utama yakni diantaranya Menu 

Portal dan Menu Perkuliahan. Penjelasan untuk masing-masing Menu utama 

ada di Bab selanjutnya.  

3. Mengelola Menu Portal  

Menu portal digunakan untuk terkait informasi data diri mahasiswa, form 

konsultasi dan berita terkini. Menu portal berisikan informasi penting untuk 

mahasiswa. Berikut penjelasan untuk masing-masing menu.  

3.1. Berita  

Pada Sub Menu Berita berisikan kumpulan informasi yang dimiliki oleh 

setiap unit yang ada di perguruan tinggi, sub menu ini dibuat untuk 

mengetahui apa saja berita atau info yang telah disebar. Berikut ini langkah 

untuk mengakses sub menu berita, yakni:  

Langkah-langkah:  

1. Pilih menu Portal Berita. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3-1 Halaman Sub Menu Portal 
 

2. Untuk mengetahui berita tertentu sesuai status, maka scroll down menu - 

Semua Status- , akan muncul 3 pilihan yaitu, Aktif (untuk menampilkan 

berita yang sedang aktif), Prioritas (untuk menampilkan berita yang memiliki 

prioritas tinggi atau penting) dan Aktif dan Prioritas (untuk menampilkan 
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berita yang aktif dan memiliki prioritas tinggi). Pilihan status akan muncul 

seperti gambar 3.2. berikut.  

 

 
 
 

 
 

Gambar 3-2 Halaman Status 

3. Pilih tombol untuk mengetahui isiberita. 

3.2. Data Mahasiswa  

Pada Sub Menu Data Mahasiswa terdapat detail data Mahasiswa dan 

pengguna dapat mengelola data tersebut jika terdapat kesalahan atau 

penambahan data.Berikut ini langkah untuk mengakses sub menu Data 

Mahasiswa, yakni Langkah-langkah:  

1. Pilih menu Portal DataMahasiswa 

a. Halaman Biodata Informasi Umum 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3-3 Halaman Sub Menu Data Mahasiswa Informasi Umum 
Keterangan:  

Jenis Kelamin =Informasi mengenai jenis kelamin mahasiswa 
terdapat drop down pilihan  
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Tempat Lahir = Informasi mengenai tempat lahir namun pada 
kolom ini tidak bisa diubah oleh mahasiswa untuk 
hak akses edit tempat lahir hanya bisa dilakukan oleh 
admin  

Tanggal Lahir = Informasi mengenai tanggal lahir namun pada 
kolom ini tidak bisa diubah oleh Mahasiswa untuk 
hak akses edit tanggal lahir hanya bisa dilakukan oleh 
admin  

Agama =Informasi mengenai jenis agama mahasiswa terdapat 
drop down pilihan 

Golongan Darah =Informasi mengenai jenis golongan darah  

No. Telp  =Informasi mengenai no telepon mahasiswa  

No. HP  =Informasi mengenai no handphone mahasiswa  

Email Kampus  =Informasi mengenai email yang diberikan oleh 
perguruan tinggi kepada Mahasiswa  

Email Pribadi = Informasi mengenai email pribadi mahasiswa  

Status Nikah =Informasi mengenai status pernikahan mahasiswa 

No. KTP  =Informasi mengenai no KTP mahasiswa  

No. KK  =Informasi mengenai no KK mahasiswa 

No. KPS  =Informasi mengenai no Kartu Perlindungan Sosial 
mahasiswa  

 

b. Halaman Biodata Domisili 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3-4 Halaman Sub Menu Data Mahasiswa Domisili 
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Keterangan   

 Domisili  = Informasi mengenai alamat domisili mahasiswa 
sesuai KTP  

 RT   =Informasi mengenai no RT mahasiswa sesuai dengan 
KTP  

 RW   =Informasi mengenai no RW mahasiswa sesuai 
dengan KTP 

 Dusun  =Informasi mengenai nama dusun mahasiswa sesuai 
dengan KTP 

Desa / 
Kelurahan 

=Informasi mengenai nama desa / kelurahan 
mahasiswa sesuai dengan KTP 

Propinsi =Informasi mengenai propinsi mahasiswa sesuai 
dengan KTP terdapat pilihan dropdown 

Kota =Informasi mengenai kota mahasiswa sesuaid engan 
KTP. Isian pada field ini terdapat pilihan dropdown dan 
sudah menyesuaikan dengan pilihan propinsi 

Kecamatan =Informasi mengenai kecamatan mahasiswa sesuai 
dengan KTP.  

Isian pada field ini terdapat pilihan dropdown dan sudah 

menyesuaikan dengan pilihan kota 

Negara =Informasi mengenai Negara mahasiswa sesuai 

dengan KTP. Isian pada field ini terdapat pilihan 

dropdown. 

Kode Pos  =Informasi mengenai kodepos mahasiswa sesuai 

dengan KTP 

Status Tinggal =Informasi mengenai status tinggal domisili 

mahasiswa  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3-5 Halaman Sub Menu Data Mahasiswa Status Tinggal 
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c. Halaman Biodata Keluarga 

Pada halaman ini menginformasikan mengenai biodata Ayah, Ibu 

danWali mahasiswa. Untuk nama Ibu tidak bias diedit karena data nama 

Ibu diambil ketika mahasiswa melakukan pendaftaran sebagai 

mahasiswa baru.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3-6 Halaman Sub Menu Data Mahasiswa Keluarga 
 

Keterangan:  

Nama Lengkap = Informasi mengenai nama lengkap orang tua 
mahasiswa 

Tanggal Lahir = Informasi mengenai tanggal lahir orang tua mahasiswa 

Pendidikan Terakhir = Informasi mengenai pendidikan terakhir orang tua 
mahasiswa. Terdapat pilihan drop down jenis pendidikan 

Pekerjaan = Informasi mengenai pekerjaan orang tua mahasiswa. 
Terdapat pilihan drop down jenis pekerjaan 

Penghasilan =Informasi mengenai jumlah penghasilan orang tua 
mahasiswa. Terdapat pilihan drop down range penghasilan 
orang tua 

Alamat =Informasi mengenai alamat tinggal orang tua 
mahasiswa, sesuai KTP 

No. Telp =Informasi mengenai no telepon orang tua mahasiswa 

Email = Informasi mengenai email orang tua mahasiswa 

d. Halaman Biodata Pendaftaran 

 

 

 

 
Gambar 3-7 Halaman Sub Menu Data Mahasiswa Pendaftaran 
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e. Halaman Biodata Asal Sekolah 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3-8 Halaman Sub Menu Data Mahasiswa Asal Sekolah 
 

Keterangan :  

Nama Sekolah = Informasi mengenai nama sekolah asal 
mahasiswa  

Alamat Sekolah 
=Informasi mengenai alamat sekolah asal 
mahasiswa  

Propinsi Sekolah 
=Informasi mengenai propinsi sekolah asal 
mahasiswa 

Kota Sekolah 
= Informasi mengenai kota sekolah asal 
mahasiswa 

Telepon Sekolah 
=Informasi mengenai telepon sekolah asal 
mahasiswa 

NISN   
=Informasi mengenai NISN mahasiswa. Form ini 
wajib diisi. 

NPSN  

=Informasi mengenai NPSN mahasiswa. Form ini 
wajib diisi.  

f. Halaman Biodata Pekerjaan 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3-9 Halaman Sub Menu Data Mahasiswa Pekerjaan 
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Keterangan:  

Pekerjaan = Informasi mengenai jenis pekerjaan mahasiswa. Terdapat 
dropdown pilihan pekerjaan  

Penghasilan =Informasi mengenai penghasilan mahasiswa. Terdapat drop 
down pilihan range penghasilan mahasiswa  

Instansi 
Pekerjaan = Informasi mengenai Instansi tempat mahasiswa bekerja  

 

3.3. Konsultasi  

Konsultasi adalah Sub menu berisi kan daftar konsultasi pembimbing terkait 

topik apa yang sedang dikonsultasikan. Data konsultasi akan tampil jika proses 

perwalian sudah divalidasi pada periode yang ditentukan. Berikut ini langkah 

untuk mengakses sub menu Konsultasi, yakni  

1. Pilih menu Portal Konsultasi 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 3-10 Halaman Sub Menu Konsultasi 
 

2. Tentukan filter periode akademik terlebih dahulu, klik tombol Tambah untuk 

menambah data konsultasi kemudian Simpan. 

 

 

 

 

 

Gambar 3-11 Halaman Tambah pada Sub Menu Konsultasi Pembimbing 
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Keterangan:  

Periode 
Akademik 

=Informasi mengenai periode akademik yang sedang 
berlangsung  

Mahasiswa = Informasi mengenai nama mahasiswa yang akan 
melakukan konsultasi. Secara otomatis muncul namanya  

Pembimbing 
=Informasi mengenai nama pembimbing. Secara otomatis 
muncul di halaman 

Topik  = Informasi mengenai topik konsultasi  

Keterangan  = Informasi mengenai keterangan konsultasi 

Pesan   = Informasi mengenai pesan konsultasi 
 

4. Mengelola Menu Perkuliahan  

Menu perkuliahan digunakan untuk mengelola segala aktivitas perkuliahan 

seperti proses KRS, mengajukan proposal skripsi, menampilkan nilai dan lain-lain. 

Berikut penjelasan untuk masing-masing sub menu pada menu perkuliahan.  

4.1 Data Kurikulum Prodi  

Pada Sub sub menu Kurikulum Prodi ini berisi kan tentang daftar 

kurikulum yang digunakan oleh setiap program studi untuk setiap 

semesternya. Berikut ini langkah untuk mengakses sub sub menu Kurikulum 

Prodi, yakni Langkah-langkah:  

1. Pilih menu Perkuliahan Data Kurikulum Prodi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4-1 Halaman Sub Sub Menu Kurikulum Prodi 
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2. Untuk melakukan pencarian data, gunakan filter. 

 

Gambar 4-2 Halaman Sub Sub Menu Kurikulum Prodi Proses Filter 
 

3. Pilih tombol , untuk menampilkan detail data kurikulum prodi.  

 

4.2 Proposal Skripsi  

Pada Sub sub menu Daftar Proposal Skripsi ini berisi kan tentang daftar 

pencatatan proposal skripsipara Mahasiswa beserta detail topik skripsi dan 

dosen pembimbing dan dapat menambah kan pada daftar proposal skripsi. 

Berikut ini langkah untuk mengakses sub sub menu Daftar Proposal, yakni  

Langkah-langkah:  

1. Pilih menu Perkuliahan Proposal Skripsi Daftar Proposal. 

 

Gambar 4-3 Halaman Sub Sub Menu Daftar Proposal Skripsi 
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2. Tambah data proposal dengan klik Tambah Data, lakukan pengisian data 

secara lengkap kemudian Simpan. 

 

Gambar 4-4 Halaman Tambah Data pada Sub Sub Menu Daftar Proposal Skripsi 
 

Keterangan  
Tanggal Pengajuan  =  mengenai informasi pengajuan proposal pada 

tanggal yang dipilih  
Topik =  mengenai informasi topik yang akan digunakan 

proposal skripsi  
Topik (EN)  = mengenai informasi topik menggunakan bahasa 

inggris dalam proposal skripsi  
Judul Skripsi  =  mengenai informasi judul skripsi yang diajukan  
Judul Skripsi (EN) =  mengenai informasi judul skripsi yang diajukan 

menggunakan bahasa inggris  
 

3. Nama dosen pembimbing akan muncul secara otomatis. Mahasiswa tidak 

memiliki hak akses memilih dosen pembimbing.  

4.3 Skripsi  

Pada Sub sub menu Daftar Skripsi ini berisi kan tentang daftar pencatatan 

proposal skripsi para Mahasiswa beserta detail topik skripsi dan dosen 

pembimbing. Berikut ini langkah untuk mengakses sub sub menu Daftar 

Skripsi, yakni  

Langkah-langkah  

1. Pilih menu Perkuliahan-Proposal- Data Skripsi-Daftar Skripsi. 
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Gambar 4-5 Halaman Sub Sub Menu Daftar Skripsi 
 

2. Untuk melakukan pencarian data, gunakan filter.  

 

Gambar 4-6Halaman Sub Sub Menu Daftar Skripsi Pada Filter 
 

4.4 Forum  

Forum adalah apilikasi pesan dalam sistem yang memudahkan 

mahasiswa dalam mengetahui daftar kelas forum yang sedang berjalan dan 

mengetahui materi yang diberikan dosen pengajar untuk setiap pertemuannya. 

Berikut ini langkah untuk mengakses sub menu Forum, yakni  

Langkah-langkah  

1. Pilih menu Portal Forum, kemudian pilih filter periode yang aktif.  
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Gambar 4-7 Halaman Sub Menu Forum 

2. Pilih tombol  pada matakuliah yang diinginkan, untuk mengetahui isi 

detail forum.  

 

Gambar 4-8 Halaman Detail Sub Menu Forum 
 

4.5 Kartu Rencana Studi  

Pada Sub menu Kartu Rencana Studi ini berisi kan tentang daftar mata 

kuliah yang akan diambil pada periode perkuliahan berikutnya. Berikut ini 
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langkah untuk mengakses sub menu Kartu Rencana Studi, yakni Langkah-

langkah:  

1. Pilih menu Perkuliahan-Kartu Rencana Studi 

 

Gambar 4-9 Halaman Sub Menu Kartu Rencana Studi 

2. Ketika dalam periode waktu masa KRS Mahasiswa dapat memilih mata kuliah 

untuk dimasukkan pada periode perkuliahan selanjutnya. 

4.6 Jadwal Minggu Ini  

Pada Sub menu Jadwal Minggu Ini digunakan untuk menampilkan jadwal 

dosen mengajar per minggu. Berikut ini langkah untuk mengakses sub menu 

Jadwal Minggu Ini, yakni  

Pilih menu Perkuliahan-Jadwal Minggu Ini  

 

Gambar 4-10 Halaman Sub Menu Jadwal Minggu ini 
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4.7 Jadwal Semester Ini  

Pada Sub menu Jadwal Semester Ini digunakan untuk menampilkan 

jadwal dosen mengajar per semester. Berikut ini langkah untuk mengakses sub 

menu Jadwal Semester Ini, yakni  

Pilih menu Perkuliahan -Jadwal Semester Ini  

 

Gambar 4-11 Halaman Sub Menu Jadwal Semester Ini 
 

4.8 Kartu Hasil Studi  

Pada Sub menu Kartu Hasil Studi ini berisi kan tentang daftar nilai yang 

telah di tempuh dengan detailnya untuk setiap semester. Berikut ini langkah 

untuk mengakses sub menu Kartu Hasil Studi, yakni Langkah-langkah:  

1. Pilih menu Perkuliahan-Kartu Hasil Studi. 

2. Tentukan filter yang aktif.  

 

Gambar 4-12 Halaman Sub Menu Kartu Hasil Studi Pada Proses Filter 
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4.9 Riwayat Keuangan  

Pada Sub menu Riwayat Keuangan berisi kan daftar keuangan dari Virtual 

Account, Tagihan yang dapat dibayar dan Tagihan Lunas Mahasiswa yang 

bersangkutan. Berikut ini langkah untuk mengakses sub menu Riwayat 

Keuangan, yakni  

Pilih menu Perkuliahan - Riwayat Keuangan  

 

Gambar 4-13 Halaman Sub Menu Riwayat Keuangan 
 

Catatan untuk pengguna sevimapay bagaimana mahasiswa mengenerate 

virtual account yang selanjutnya dapat dibayarkan, berikut langkahnya  

1. Pilih tagihan mana yang akan dilakukan pembayaran, centang pada sisi kiri 

tagihan.  
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Gambar 4-14 Halaman Tagihan Mahasiswa 
 

2. Tekan tombol Generate yang selanjutnya akan muncul nomor virtual account 

diatas.  

 

Gambar 4-15 Halaman Nomor Virtual Account 
 

3. Lakukan pembayaran tagihan.  

Selanjutnya akan muncul yang awalnya tagihan yang dapat dibayar akan 

berpindah ke tagihan lunas.  
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Gambar 4-16 Halaman Pembayaran Lunas beserta History 
 

4.10 Kemajuan Belajar  

Pada Sub menu Kemajuan Belajar menampilkan hasil perkuliahan 

Mahasiswa pada setiap semester yang telah ditempuh dalam bentuk grafik 

dan juga dapat mencetak grafik kemajuan belajar. Berikut ini langkah untuk 

mengakses sub menu Kemajuan Belajar, yakni  

Pilih menu Perkuliahan Kemajuan Belajar 

 

Gambar 4-17 Halaman Sub Menu Kemajuan Belajar 
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4.11 Status Semester  

Pada Sub menu Status Semester menampilkan daftar status semester 

untuk menampilkan status semester dari pertama masuk kuliah hingga 

menyelesaikan masa perkuliahan. Berikut ini langkah untuk mengakses sub 

menu Status Semester, yakni  

Pilih menu Perkuliahan Status Semester  

 

Gambar 4-18 Halaman Sub Menu Status Semester 
4.12 Mengulang  

Pada Sub Menu Mengulang menampilkan daftar mata kuliah yang harus 

dilakukan pengulangan. Berikut ini langkah untuk mengakses sub menu 

Mengulang, yakni  

Pilih menu Perkuliahan Mengulang 

Gambar 4-19 Halaman Sub Menu Mengulang 

4.13 Transkrip  

Pada Sub menu Transkrip ini berisi kan tentang daftar nilai yang telah di 

tempuh selamamasa perkuliahan beserta detail matakuliahnya seperti berapa 
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sks dan berapa nilai yang didapatkan. Berikut ini langkah untuk mengakses 

sub menu Transkrip, yakni  

Pilih menu Perkuliahan Transkip 

 

Gambar 4-20 Halaman Sub Menu Transkrip 
 

4.14 Nilai Mahasiswa  

Pada Sub menu Nilai Mahasiswa ini berisi kan tentang daftar nilai yang 

telah di tempuh selama masa perkuliahan beserta detail terkait matakuliahnya 

seperti nama kelas dan detail komponen nilai hingga nilai akhir yang 

didapatkan. Berikut ini langkah untuk mengakses sub menu Nilai Mahasiswa, 

yakni  

Pilih menu Perkuliahan Nilai Mahasiswa 
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Gambar 4-21 Halaman Sub Menu Nilai Mahasiswa 
 

4.15 Pengisian Kuesioner  

Pada Sub menu Pengisian Kuesioner berisi kan form kuesioner untuk 

setiap mata kuliah yang telah di tempuh, kuesioner yang diberikan terkait 

aktivitas mengajar perkuliahan materi yang diberikan maupun sarana dan 

prasarana yang ada terkait perkuliahan. Berikut ini langkah untuk mengakses 

sub menu Pengisian Kuesioner, yakni  

1. Pilih menu Perkuliahan Pengisian Kuesioner 

 

Gambar 4-22 Halaman Sub Menu Pengisian Kuesioner 
 

2. Lakukan pengisian kuesioner pada nama matakuliah yang diinginkan 

dengan klik tombol  kemudian centang data dan Simpan. 
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ALUR PENGISIAN MBKM PERTUKARAN PELAJAR PADA SIAKAD CLOUD 

Peran perguruan tinggi dalam MBKM adalah sebagai kampus penyelenggara dan 

sebagai kampus peserta. 

Sebagai perguruan tinggi sebagai penyelenggara MBKM pertukuran pelajar, maka 

tugas perguruan tinggi membuatkan kelas dan pengajaran. Perguruan tinggi sebagai 

peserta MBKM pertukaran pelajar yang mahasiswanya mengikuti kegiatan belajar di 

perguruan tinggi lain, maka tugas perguruan tinggi menginputkan nilai konversinya di 

sistem.   

Untuk perguruan tinggi sebagai penyelenggara MBKM berkewajiban 

melaporkan data kelas dan pengajarannya. Perguruan tinggi sebagai peserta 

MBKM berkewajiban melaporkan status/AKM mahasiswa kampus merdeka dengan nilai 

konversinya . 

+++++ Implementasi MBKM sebagai kampus penyelenggara pada siakadcloud 

dibagi menjadi : +++++ 

Kelas MBKM eksternal yang peserta kelasnya merupakan mahasiswa luar perguruan 

tinggi.   

Kelas MBKM internal dimana peserta kelasnya merupakan mahasiswa dalam satu 

perguruan tinggi namun berbeda program studi. 

A. Proses yang dilakukan admin untuk MBKM eksternal : 

 Menambahkan data mahasiswa perguruan tinggi lain yang mengikuti kegiatan 

MBKM pada menu kampus merdeka > mahasiswa. 
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 Membuat kelas MBKM eksternal pada menu kampus merdeka > kelas kuliah. 

 

 Selanjutnya menambahkan dosen pengajar di sub menu dosen pengajar 

dan menyusun jadwal perkuliahan pada sub menu jadwal dan presensi. 
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 Kemudian menambahkan peserta kelas MBKM pada sub menu peserta dan nilai, 

penambahan peserta kelas diambilkan dari data mahasiswa yang sudah 

ditambahkan di menu kampus merdeka>mahasiswa. Pengisian nilai juga dilakukan 

pada menu tersebut yang nantinya bisa dicetak sebagai hasil studi MBKM. 

 

B. Proses yang dilakukan admin untuk MBKM internal : 

Untuk MBKM internal ini dipastikan mahasiswanya sudah terupdate status 

semesternya menjadi kampus merdeka untuk selanjutnya bisa ditambahkan sebagai 

peserta kelas MBKM oleh admin/dosen PA. 

 

Pembuatan kelas MBKM internal sebagai berikut : 

 Admin membuat kelas perkuliahan pada menu perkuliahan > data kelas > kelas 

kuliah 
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 Pada detail kelas dipastikan untuk mencentang MBKM untuk menandakan kelas 

tersebut kelas MBKM sehingga bisa diambil oleh mahasiswa yang statusnya kampus 

merdeka meskipun diluar dari kurikulum program studi asalnya.  

 

 Silahkan dicentang program studi peserta kelas MBKM internal pada sebaran 

program studi. 

 

 Tentukan dosen pengajar dan jadwal perkuliahannya 
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 Tambahkan peserta kelas di sub menu peserta kelas dengan klik tombol tambah > 

satu peserta atau banyak peserta dan lakukan validasi KRS seperti biasanya 

 

 Selanjutnya akan tampil pada Transkrip dan KHS mahasiswa dengan 

keterangan kampus merdeka internal. Untuk keterangan 'kampus merdeka' adalah 

mata kuliah hasil konversi kelas MBKM di menu Perkuliahan > Administrasi > 

Konversi Nilai (peserta mbkm di kampus lain). 
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+++++ Implementasi MBKM sebagai kampus peserta pada siakadcloud adalah 

sebagai berikut : +++++ 

Proses yang dilakukan admin : 

 Admin setting status semester mahasiswa menjadi kampus merdeka. 

 

 Selanjutnya admin menginputkan nilai konversi pada menu Perkuliahan > 

Administrasi > Konversi Nilai sesuai dengan MoU yang telah dibuatkan 
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sebelumnya untuk mengkonversi MK yang telah ditempuh pada MBKM sesuai 

dengan kurikulumnya. Pada step konversi ini, admin juga bisa menentukan MK 

tersebut tampil ditranskrip atau tidak dengan mencentang pada kolom transkrip?  

 

 

 MK yang telah dikonversi dapat diperiksa pada sub menu nilai konversi serta KHS 

pada detail mahasiswa. 
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Mekanisme MBKM dengan Peserta Mahasiswa Internal 

 

Terkait implementasi MBKM dengan peserta mahasiswa yang berasal dari internal 

kampus di Siakadcloud, sebagai contoh yaitu mahasiswa yang pada semester tertentu 

mengikuti kelas dari prodi yang berbeda dengan prodinya dan berbeda kurikulum. Berikut 

langkah-langkah pengaturannya: 

1. Admin Akademik membuat kelas kuliah seperti kelas reguler pada 

menu Perkuliahan - Data Kelas - Kelas Kuliah 

2. Beri flag MBKM tanpa isi kolom Nama Kelas MBKM Eksternal dan Tgl. Tutup 

Pendaftarannya, hal ini dikarenakan pengisian kolom Nama Kelas MBKM Eksternal 

dan Tgl. Tutup Pendaftarannya digunakan untuk peserta eksternal kampus. 
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3. Tentukan Jadwal Mingguan dan Sebaran Program Prodi agar mahasiswa dari prodi 

lain dapat ditambahkan sebagai peserta kelas MBKM Internal.  

 

4. Pastikan status semester mahasiswa sudah Kampus Merdeka. Klik tab menu "Status 

Semester" dan ubah status mahasiswa menjadi "Kampus Merdeka" 
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5. Selanjutnya, Dosen Pembimbing Akademik (Dosen Wali) dapat menambahkan 

mahasiswa tersebut menjadi Peserta Kelas MBKM pada menu Bimbingan - 

Pembimbing Akademik - Detail KRS Mahasiswa 
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6. Selanjutnya, mahasiswa dapat melakukan pengajuan KRS dan dapat disetujui oleh 

Dosen Pembimbing Akademiknya. 

 

 

Catatan: 

 Penambahan kepesertaan kelas MBKM untuk mahasiswa internal/lintas prodi 

dilakukan oleh Dosen Pembimbing Akademik (Dosen Wali) 
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ALUR PENGISIAN KEGIATAN PENDUKUNG MBKM NON PERTUKARAN 

PELAJAR PADA SIAKAD CLOUD 

MBKM non pertukaran pelajar memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk bisa 

melakukan kegiatan pembelajaran pada suatu instansi atau mitra. Bentuk kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat 

dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi meliputi: 

 

Dari kegiatan pembelajaran MBKM non pertukaran pelajar diatas, perguruan tinggi 

bertugas menginputkan kegiatannya pada siakadcloud, proses yang dilakukan admin 

sebagai berikut : 

 Admin setting status semester mahasiswa sebagai kampus merdeka 
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 Selanjutnya admin menginputkan jenis kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa 

pada menu perkuliahan > data pendukung. Jenis kegiatan kampus merdeka 

ditandai dengan 'jenis kegiatan (kampus merdeka)' 

 

 Setelah menambah data jenis kegiatan, selanjutnya admin bisa menambahkan 

peserta dan pembimbing kegiatannya pada sub menu peserta dan pembimbingnya. 
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 dari penambahan peserta, admin bisa menginputkan nilai konversinya dengan klik 

icon roda gerigi konversi nilai yang berwarna biru muda pada kolom aksi yang 

nantinya akan diarahkan pada menu perkuliahan>administrasi>konversi nilai 

 

 Pada menu tersebut admin menginputkan konversi nilai pada mata kuliahnya pada 

kolom Nilai Kampus Merdeka (Non Pertukaran Pelajar) . Pada step konversi ini, 

admin juga bisa menentukan MK tersebut tampil ditranskrip atau tidak dengan 

mencentang pada kolom transkrip? 

 

 Nilai konversi dapat diperiksa pada sub menu nilai konversi pada detail mahasiswa. 
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SETTING KELAS MERDEKA (MBKM) DENGAN PESERTA INTERNAL DAN 

EKSTERNAL (Hybrid) DI SIAKAD CLOUD 

Implementasi merdeka belajar kelas merdeka (mbkm) di perguruan tinggi beraneka 

ragam, salah satunya adanya kelas merdeka gabungan dengan satu mata kuliah yang sama. 

Dimana peserta kelasnya ada yang dari internal pt dan external pt. Dalam kasus ini, 

perguruan tinggi sebagai Kampus Penyelenggara. Nah, pada penjelasan kali ini akan 

dijelaskan bagaimana cara setting kelas gabungan reguler dan kelas merdeka di 

siakadcloud. Berikut langkah-langkahnya: 

1. Admin Akademik membuat kelas kuliah seperti kelas reguler pada 

menu Perkuliahan - Data Kelas - Kelas Kuliah 

2. Beri flag MBKM dan isi kolom Nama Kelas MBKM Eksternal dan Tgl. Tutup 

Pendaftarannya. 

 

3. Maka kelas merdeka akan tercreate otomatis tanpa nama dosen pengajar pada 

menu Kampus Merdeka - Kelas Kuliah, dimana kelas mbkm akan otomatis 

termapping dengan kelas reguler. 
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4. Tambahkan nama mahasiswa ekternal pada menu Kampus Merdeka - Mahasiswa - 

Data Mahasiswa sebelum ditambahkan pada peserta kelas. 

 

5. Tambahkan peserta kelas mbkm dari eksternal pt pada menu Kampus Merdeka - 

Kelas Kuliah 

 

6. Untuk peserta kelas mbkm dari internal pt, dosen atau admin akademik dapat 

menambahkan pada menu Perkuliahan - Data Kelas - Kelas Kuliah pilih tab Peserta 

Kelas, seperti menambahkan peserta kelas pada kelas reguler. 
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Catatan: 

 Jika kelas reguler dan kelas mbkm sudah dibuat secara terpisah, maka silakan 

mappingkan manual pada kelas mbkmnya pada menu Kampus Merdeka - Kelas 

Kuliah. 
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CARA PENGINPUTAN NILAI UNTUK STUDENT EXCHANGE (PERTUKARAN 

MAHASISWA) YANG BUKAN KELAS MBKM 

Student exchange (pertukaran mahasiswa) adalah program untuk pelajar agar bisa 

mencoba sistem pendidikan di luar negeri dalam periode waktu tertentu. Setelah selesai 

pertukaran mahasiswa ini, nantinya akan ada mata kuliah yang bisa diinputkan 

oleh Admin dengan menyesuaikan kurikulum mahasiswa. 

Tahapan penginputan nilai di Siakad yaitu : 

1) Status semester Mahasiswa diset Kampus Merdeka ( menu Portal > Mahasiswa > Status 

Semester ) 

 

Pada periode semester saat kegiatan pertukaran pelajar, ubah status semester 

menjadi Kampus Merdeka. 
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2) Nilai diinputkan pada Nilai konversi (menu Perkuliahan > Administrasi > Nilai 

Konversi ) 

Pastikan filter yang dipilih sudah sesuai dengan data Mahasiswa. Kemudian klik 

tombol Daftar Nilai Konversi berwarna hijau. 

 

Inputkan Nilai Konversi Mata Kuliah sesuai dengan Kurikulum Mahasiswa dan 

centang kolom "Transkrip" agar Mata Kuliah bisa tampil pada Transkrip Mahasiswa.
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BAGIAN KEEMPAT 

PROFIL LULUSAN, CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 

DAN KURIKULUM PROGRAM STUDI 
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PROFIL LULUSAN, CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN DAN KURIKULUM 

PROGRAM STUDI 

1. Program Studi Akutansi Fakultas Ekonomi  

PROFIL FAKULTAS EKONOMI 

PROGRAM STUDI AKUNTANSI 

VISI 

Menjadi Program Studi Akuntansi yang Unggul dan Berorientasi Kewirausahaan 

Berbasis Syariah tahun 2025 

 

MISI 

Misi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UGR sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan proses belajar mengajar yang professional dan disiplin. 

2. Mendorong staf pengajar sertamelibatkan mahasiswa melakukan penelitian 

yang unggul. 

3. Meningkatkan pengabdian masyarakat oleh staf pengajar serta melibatkan 

mahasiswa melalui karya-karya unggul.  

4. Membangun dan memperbanyak kerjasama dengan lembaga-lembaga bisnis 

dan pemerintah. 

5. Mengadakan dan memperbanyak kajian-kajian dan penelitian tentang akuntansi 

syariah. 

 

TUJUAN 

Sesuai dengan visi dan misi tersebut diatas, tujuan utama pendirian Program Studi 

Akuntansi adalah : 

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang memiliki kompetensi dalam bidang 

akuntansi dan kewirausahaan yang berbasis syariah. 

2. Menghasilkan penelitian di bidang akuntansi yang berorientasi kewirausahaan 

yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat. 

3. Melaksanakan pengabdian masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan 

akuntansi dan kewirausahaan bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM). 

4.  Meningkatkan kemitraan dengan lembaga-lembaga keuangan mikro berbasis 

syariah, Badan Usaha Milik Daerah dan pemerintahan. 
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5. Meningkatkan kompetensistaf pengajar dan mahasiswa tentangakuntansi 

syariah. 

 

Profil Kurikulum Per Semester Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
 

No. Kode Matakuliah 
Konsentra

si 
SKS 

Nilai Sem
este

r 

Wajib/Pi
lihan Minimal 

1 MKB0121 
MATEMATIKA 
EKONOMI DAN BISNIS 

  3 2 1 Wajib 

2 MKK0121 
AKUNTANSI 
PENGANTAR  I 

  3 2 1 Wajib 

3 MKK0221 PENGANTAR EKONOMI   3 2 1 Wajib 

4 MKK0321 
PENGANTAR 
MANAJEMEN 

  3 2 1 Wajib 

5 MKWN2201 AGAMA   2 2 1 Wajib 

6 MKWN2202 PANCASILA   2 2 1 Wajib 

7 MKWN2204 BAHASA INDONESIA   2 2 1 Wajib 

8 MKWU2201 BAHASA INGGRIS   2 2 1 Wajib 

TOTAL SKS PER SEMESTER 
  

20       

9 MBB0121 HUKUM BISNIS   2 2 2 Wajib 

10 MBB0221 
PEREKONOMIAN 
INDONESIA 

  2 2 2 Wajib 

11 MKB0221 
STATISTIK EKONOMI 
DAN BISNIS 

  3 2 2 Wajib 

12 MKK0421 
AKUNTANSI 
PENGANTAR  II 

  3 2 2 Wajib 

13 MKK0521 EKONOMI SYARIAH   3 2 2 Wajib 

14 MKU0221 
SISTEM INFORMASI 
MANAJEMEN 

  2 2 2 Wajib 

15 MKWN2203 KEWARGANEGARAAN   2 2 2 Wajib 

16 MKWU2203 TEKNOLOGI INFORMASI   2 2 2 Wajib 

17 MPK0621 
PENDIDIKAN ANTI 
KORUPSI 

  2 2 2 Wajib 

TOTAL SKS PER SEMESTER 
  

21       

18 MBB0321 PERPAJAKAN   3 2 3 Wajib 
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19 MBB0421 
MANAGEMEN 
KEUANGAN 

  3 2 3 Wajib 

20 MBB0521 
KOMPUTER 
AKUNTANSI 

  2 2 3 Wajib 

21 MKB0321 AKUNTANSI KOPERASI   3 2 3 Wajib 

22 MKK0621 AKUNTANSI BIAYA   3 2 3 Wajib 

23 MKK0721 
AKUNTANSI KEUANGAN 
MENENGAH  I 

  3 2 3 Wajib 

24 MKK0921 
SISTEM INFORMASI 
AKUNTANSI 

  3 2 3 Wajib 

25 MKWU2202 KEWIRAUSAHAAN   2 2 3 Wajib 

TOTAL SKS PER SEMESTER 
  

22       

26 MBB0621 AKUNTANSI PAJAK   3 2 4 Wajib 

27 MBB0721 
PENGANGGARAN 
BISNIS 

  3 2 4 Wajib 

28 MKK1021 
AKUNTANSI SEKTOR 
PUBLIK I 

  3 2 4 Wajib 

29 MKK1121 
AKUNTANSI KEUANGAN 
MENENGAH  II 

  3 2 4 Wajib 

30 MKK1221 
AKUNTANSI 
MANAGEMEN 

  3 2 4 Wajib 

31 MKK1321 PENGAUDITAN  I   3 2 4 Wajib 

32 MKU0321 
MANAJEMEN  
KEUANGAN SYARIAH 

  3 2 4 Wajib 

TOTAL SKS PER SEMESTER 
  

21       

33 MBB0821 
ANALISIS LK dan 
PENILAIAN ASET 

  3 2 5 Wajib 

34 MBB0921 
MANAJEMEN 
INVESTASI 

  2 2 5 Wajib 

35 MKK1421 PENGAUDITAN  II   3 2 5 Wajib 

36 MKK1521 
AKUNTANSI KEUANGAN 
LANJUTAN  I 

  3 2 5 Wajib 

37 MKK1621 
AKUNTANSI FORENSIK 
DAN PENGUJIAN 
KECURANGAN 

  3 2 5 Wajib 
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38 MKK1721 
SISTEM 
PENGENDALIAN 
MANAJEMEN 

  2 2 5 Wajib 

39 MKU0421 AKUNTANSI KEUANGAN 
SYARIAH 

  3 2 5 Wajib 

                

No. Kode Matakuliah 
Ko

nsentrasi 
SKS 

Nilai Sem
este
r 

Wajib/Pi
lihan Minimal 

40 MPB0221K 
BANK DAN LEMBAGA 
KEUANGAN LAINNYA 

AKUNTA
NSI 
KEUANG
AN 

3 2 5 
Piliha

n 

41 MPB0521K 
AKUNTANSI SEKTOR 
PUBLIK II 

AKUNTA
NSI 
SEKTOR 
PUBLIK 

3 2 5 
Piliha

n 

TOTAL SKS PER SEMESTER 
  

25       

42 MKB0421 AUDIT INTERNAL   3 2 6 Wajib 

43 MKB0521 
METODE PENELITIAN 
AKUNTANSI 

  3 2 6 Wajib 

44 MKK1821 TEORI AKUNTANSI   3 2 6 Wajib 

45 MKK1921 
AKUNTANSI KEUANGAN 
LANJUTAN  II 

  3 2 6 Wajib 

46 MKK2021 
AKUNTANSI 
INTERNASIONAL 

  2 2 6 Wajib 

47 MPB0121K 
PENGANGGARAN  DAN 
EVALUASI KINERJA 
SEKTOR PUBLIK 

AKUNTA
NSI 
SEKTOR 
PUBLIK 

3 2 6 
Piliha

n 

48 MPB0421K 
AKUNTANSI 
PERBANKAN 

AKUNTA
NSI 
KEUANG
AN 

3 2 6 
Piliha

n 

49 MPK0721 KULIAH KERJA NYATA   4 2 6 Wajib 

TOTAL SKS PER SEMESTER 24         

50 MKB0621 SEMINAR AKUNTANSI   3 2 7 Wajib 

51 MKK0821 
ETIKA BISNIS DAN 
PROFESI 

  3 2 7 Wajib 
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52 MPB0321K AUDIT SEKTOR PUBLIK 

AKUNTA
NSI 
SEKTOR 
PUBLIK 

3 2 7 
Piliha

n 

53 MPB0621K TEORI PASAR MODAL 

AKUNTA
NSI 
KEUANG
AN 

3 2 7 
Piliha

n 

TOTAL SKS PER SEMESTER 
  

12       

54 MKK2221 SKRIPSI / TUGAS AKHIR   4 2 8 Wajib 

55 MPK0821 
UJI KELAYAKAN 
PROPOSAL 

  2 2 8 Wajib 

TOTAL SKS PER SEMESTER 
  

6       
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2. Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian  

VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI 

VISI : 

Program Studi Agribisnis yang Unggul, Berjiwa Entrepreneur dan 

berorientasi Global pada Tahun 2027. 

MISI : 

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam bidang 

agribisnis. 

2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi d i bidang agribisnis 

berbasis kewirausahaan dan berorientasi global 

3. Menyelenggarakan penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam bidang 

Agribisnis berbasis kewirausahaan dan berorientasi global 

 

TUJUAN: 

1. Menghasilkan lulusan Sarjana Pertanian bidang agribisnis yang 

profesional 

2. Menghasilkan lulusan Sarjana Pertanian bidang agribisis yang 

mampu berperan sebagai manajer agribisnis, wirausaha agribisnis, 

peneliti dan konsultan agribisnis, penyuluh pertanian dan pemberdayaan 

masyarakat serta perencana pembangunan pertanian 

3. Menghasilkan lulusan Sarjana Pertanian bidang agribisnis yang mandiri. 

4. Menghasilkan penelitian yang dapat diimplementasikan di tengah 

masyarakat. 

5. Menghasilkan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang unggul dan 

bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

 

PROFIL LULUSAN PROGRAM STUDI 

Profil lulusan Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Gunung 

Rinjani ditetapkan berdasarkan standar KKNI.Pada standar KKNI disebutkan 

bahwa lulusan Sarjana Strata 1 digolongakan pada level 6 yang harus memiliki 

sikap dan nilai sebagai berikut ini. 

1.  Bertaqwa kepadaTuhanYang MahaEsa. 
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2.  Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan 

tugasnya. 

3.  Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air serta 

mendukung perdamaian dunia.  

4.  Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang 

tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. 

5.   Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama 

serta pendapat/temuan original orang lain.  

6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk 

mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.  

7.  Mampu menginternalisasi nilai dan norma akademik yang benar terkait 

dengan kejujuran, etika, atribusi, hakcipta, kerahasiaan dan kepemilikan 

data  

8.  Mampu menginternalisasi semangat kewirausahaan 

Hak dan tanggung jawab lulusan Sarjana Strata Agribisnis adalah sebagai 

berikut : 

1.  Mampu mempublikasikan hasil tugas akhir atau karya/desain/seni/model 

yang dapat diakses oleh masyarakat akademik  

2.  Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara 

mandiri  

3.  Mampu mengambil keputusan yang tepat dalam melakukan supervise dan 

evaluasi terhadap pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya 

4.  Mampu mengelola pembelajaran diri sendiri 

5.  Mampu mengkomunikasikan informasi teknologi dan ide pertanian melalui 

berbagai media kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya 

6.  Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan baik.  

Mempertimbangkan sikap dan nilai serta hak dan tanggung jawab 

Lulusan Strata 1 Agribisnis pada KKNI level 6 yang disebutkan di atas, maka 

dirumuskan Profil Lulusan Prodi Agribisnis Universitas Gunung Rinjani adalah 

sebagai berikut : 

1. Wirausaha di Bidang Pertanian 

2. Manajer di Bidang Agribisnis 
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3. Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat 

4. Praktisi di Bidang Pertanian 

5. Akademisi di Bidang Pertanian 

6. Peneliti dan konsultan di Bidang Pertanian  

 

KOMPETENSI UTAMA, PENDUKUNG DAN LAINNYA 

1. Capaian Pembelajaran Utama 

a) Mampu memahami prinsip-prinsip dasar agribisnis 

b) Menguasai konsep teoritis tentang disiplin ilmu yang relevan di bidang 

agribisnis 

c) Mampu mengidentifikasi dan menganalisa masalah berkaitan dengan 

pertanian serta mendesain metode pemecahannya 

d) Memiliki pengetahuan yang baik tentang ilmu Penyuluhan Pertanian, 

aplikasi yang kreatif, mampu beradaptasi terhadap perkembangan 

teknologi serta memiliki kemampuan kerjasama yang baik dengan 

steakholder. 

e) Memiliki kemampuan sebagai planer, designer, organizer, mediator dan 

evaluator di bidang pertanian 

f) Mampu mengambil keputusan yang strategis berdasarkan data hasil 

analisis terhadap kegiatan pertanian. 

g) Memiliki kreatifitas, pola pikir yang sistematis, logika, ketekunan, 

pengetahuan yang baik mengenai sumber pustaka serta memiliki 

kemampuan mengkomunikasikan berbagai jenis teknologi di bidang 

pertanian. 

2. Capaian Pembelajaran Pendukung 

a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

b) Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan 

tugasnya. 

c) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta 

mendukung perdamaian dunia. 

d) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang 

tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. 
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e) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan 

agama serta pendapat/temuan original orang lain. 

f) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk 

mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas. 

g) Mampu menginternalisasi nilai dan norma akademik yang benar terkait 

dengan kejujuran, etika, atribusi, hakcipta, kerahasiaan dan kepemilikan 

data  

h) Mampu menginternalisasi semangat kewirausahaan 

3. Capaian Pembelajaran Lainnya 

a) Memiliki kemampuan berteknologi, etos kerja, akhlak yang baik serta 

kemampuan berkomunikasi untuk mendukung terjalinnya kerjasama di 

lingkungan kerja. 

b) Memiliki ketekunan serta kemampuan untuk mencermati proses dan 

hasil analisa  secara seksama 

c) Memiliki sifat yang jujur serta etos kerja yang berhubungan dengan 

bidang pertanian 

d) Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kejujuran, etos kerja serta 

kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat petani dan lingkungan kerja  

SUSUNAN MATA KULIAH PER SEMESTER DAN BOBOT SKS 

SEMESTER I 

NO KODE MK MATA KULIAH 
SKS 

K P JML 

1 MPK.U.2101 Agama  2 0 2 

2 MKK.U.2109 Fisika Dasar 2 1 3 

3 MKK.U.2110 Kimia Dasar I 2 1 3 

4 MKK.U.2112 Biologi Pertanian 2 1 3 

5 MPK.L.2107 Bahasa Inggris I 2 0 2 

6 MPK.U.2104 Bahasa Indonesia 3 0 3 

7 MKK.U.2117 Pengantar Ilmu Pertanian 2 0 2 

8 MPK.U.2105 Pancasila 3 0 3 

 21 
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SEMESTER II     

NO KODE MK MATA KULIAH 
SKS 

K P JML 

1 MPK.U.2103 Kewarganegaraan 3 0 3 

2 MPK.U.2102 Pendidikan Anti Korupsi 2 0 2 

3 MKK.P.2124 Pengantar Ilmu Ekonomi 2 0 2 

4 MKK.U.2111 Kimia Dasar II 2 1 3 

5 MKK.U.2113 Matematika Dasar 3 0 3 

6 MKK.U.2118 Dasar-Dasar Klimatologi 2 1 3 

7 MKK.U.2114 Dasar-Dasar Ilmu Tanah 2 1 3 

8 MPK.L.2108 Bahasa Inggris II 2 0 2 

 21 

 

SEMESTER III     

NO KODE MK MATA KULIAH 
SKS 

K P JML 

1 MKK.P.2125 Dasar-Dasar Manajemen 2 0 2 

2 MKK.U.2115 Statistik I 2 1 3 

3 MKB.U.2137 Dasar-Dasar Agronomi 2 1 3 

4 MKK.U.2119 Dasar PerlindunganTanaman 2 1 3 

5 MKK.P.2126 Sosiologi Pedesaaan 2 0 2 

6 MKK.U.2120 Ekonomi Mikro 2 1 3 

7 MPB.P.2160 Teori Harga Pertanian 2 1 3 

8 MPK.P.2106 Ilmu Sosial & Budaya Dasar 2 0 2 

  21 

 

SEMESTER IV     

NO KODE MK MATA KULIAH 
SKS 

K P JML 

1 MKB.P.2149 Metode Ilmiah 2 0 2 
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2 MKK.U.2116 Statistik II 2 1 3 

3 MKB.L.2154 Aplikasi Komputer 2 1 3 

4 MKK.U.2123 Ekonomi Pertanian 2 0 2 

5 MKB.U.2138 Kewirausahaan I 2 1 3 

6 MKK.U.2121 Ekonomi Makro 2 1 3 

7 MPB.U.2157 Pembangunan Pertanian 2 0 2 

8 MKB.U.2140 Ilmu Usahatani 2 1 3 

  21 

 

SEMESTER V     

NO KODE MK MATA KULIAH 
SKS 

K P JML 

1 MKB.U.2141 Manajemen Agribisnis 2 1 3 

2 MKB.U.2142 Tataniaga Pertanian 2 1 3 

3 MKB.U.2143 Koperasi Pertanian 2 0 2 

4 MKB.P.2150 Metode Penelitian Sosek 2 1 3 

5 MKB.U.2144 Manajemen Strategi 2 1 3 

6 MKK.U.2122 Dasar Akuntansi 2 0 2 

7 MKB.P.2151 Ekonometrika 2 1 3 

8 MBB.U.2164 Magang/PKL  0 4 4 

  23 

 

SEMESTER VI (Konsentrasi Agribisnis Pertanian, Peternakan dan Perikanan) 

NO KODE MK MATA KULIAH 
SKS 

K P JML 

1 MBB.U.2165 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 0 4 4 

2 MPB.U.2158 Ekonomi Perusahaan 2 1 3 

3 MKK.P.2127 Manajemen Produksi Agribisnis 2 0 2 

4 MKK.P.2128 Metode Penyuluhan 2 0 2 

5 MKK.P.2129 Riset Operasi 3 0 3 

6 MKB.U.2145 Ekonomi Manajerial 3 0 3 
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7 MKB.U.2139 Kewirausahaan II 2 1 3 

  20 

 

SEMESTER VI (Konsentrasi Agribisnis Perkebunan dan Kehutanan)    

NO KODE MK MATA KULIAH 
SKS 

K P JML 

1 MBB.U.2165 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 0 4 4 

2 MPB.U.2158 Ekonomi Perusahaan 2 1 3 

3 MKK.L.2130 Agroforestry 2 0 2 

4 MKK.P.2128 Metode Penyuluhan 2 0 2 

5 MKK.P.2129 Riset Operasi 3 0 3 

6 MKB.U.2145 Ekonomi Manajerial 3 0 3 

7 MKB.U.2139 Kewirausahaan II 2 1 3 

  20 
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SEMESTER VI (Mata Kuliah Pilihan) 

NO KODE MK MATA KULIAH 
SKS 

K P JML 

1 MKB.L.2156 Kelayakan Agribisnis * 2 0 2 

2 MKK.L.2136 Peramalan Bisnis 2 0 2 

3 MKB.U.2147 Manajemen Pemasaran Pertanian 2 0 2 

4 MPB.P.2163 Ekowisata 2 0 2 

5 MKB.L.2155 Agrowisata 2 0 2 

  10 

 

SEMESTER VII (Konsentrasi Agribisnis Pertanian, Peternakan dan Perikanan) 

NO KODE MK MATA KULIAH 
SKS 

K P JML 

1 MKB.U.2146 Pembiayaan Perusahaan Agribisnis 3 0 3 

2 MKK.L.2134 Manajemen Pengendalian Mutu 2 1 3 

3 MKK.L.2132 Landasan Perdagangan Internasional 2 1 3 

4 MKK.L.2133 Ekonomi Kependudukan 2 1 3 

5 MPB.P.2161 Ekonomi SDM 2 1 3 

  15 

 

SEMESTER VII (Konsentrasi Agribisnis Perkebunan dan Kehutanan) 

NO KODE MK MATA KULIAH 
SKS 

K P JML 

1 MKK.L.2131 Evaluasi Proyek 3 0 3 

2 MKK.L.2135 Sistem Pertanian Lahan Kering 2 1 3 

3 MKK.L.2132 Landasan Perdagangan Internasional 2 1 3 

4 MKK.L.2133 Ekonomi Kependudukan 2 1 3 

5 MPB.P.2161 Ekonomi SDM 2 1 3 

  15 
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SEMESTER VII (Mata Kuliah Pilihan)    

NO KODE MK MATA KULIAH 
SKS 

K P JML 

1 MKB.P.2153 Ekonomi SDA dan Lingkungan ** 2 0 2 

2 MPB.P.2162 Sistem Agribisnis Perkebunan 2 0 2 

3 MKB.U.2148 Komunikasi Penyuluhan Pertanian 2 0 2 

4 MPB.U.2159 Perbankan dan Perkreditan 2 0 2 

5 MKB.L.2155 Agrowisata 2 0 2 

  10 

      

SEMESTER VIII     

NO KODE MK MATA KULIAH 
SKS 

K P JML 

1 MBB.U.2166 Seminar 0 1 1 

2 MBB.U.2167 Skripsi 0 5 5 

  6 
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3. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  

Visi dan Misi Fakultas Hukum  

Visi Fakultas Hukum (FH) Universitas Gunung Rinjani  

Menjadi Fakultas Hukum berdaya saing di Nusa Tenggara Barat yang 

memiliki integritas, profesionalisme dan jiwa kewirausahaan pada tahun 2025.  

Misi Fakultas Hukum (FH) Universitas Gunung Rinjani  

a) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu hukum yang mengacu 

pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan berlandaskan 

nilai-nilai integritas, profesionalisme, serta jiwa kewirausahaan;  

b) Menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

hukum dan implementasinya di masyarakat;  

c) Menyelenggarakan pengabdian masyarakat sebagai aplikasi pengetahuan 

dan penelitian bidang hukum yang telah dilakukan guna memberikan 

pelayanan kepada masyarakat dan mendukung kegiatan dunia usaha;  

d) Mengembangkan kerja sama dan memanfaatkan ilmu hukum secara 

berkesinambungan untuk mencapai keunggulan fakultas dan 

meningkatkan integritas, profesionalisme, serta jiwa kewirausahaan;  

Visi Dan Misi Program Studi Ilmu Hukum  

Visi Program Studi Ilmu Hukum (PSIH)  

Menjadi PSIH Hukum yang berdaya saing di Nusa Tenggara Barat yang 

memiliki integritas, profesionalisme dan jiwa kewirausahaan di bidang 

alternatif penyelesaian sengketa pada tahun 2025.  

a) Berdaya saing adalah pengenjawantahan dari asas Tut Wuri Handayani 

yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara yang kemudian mendapat 

tanggapan positif dari drs. R.M.P Sostrokartono (filsuf dan ahli bahasa) 

dengan menambahkan dua semboyan untuk melengkapinya, yakni ing 

ngarso sung tulada dan ing madya mangun karsa yang membuat 

pendidikan berdaya saing dengan 3 (tiga) semboyannya: a). Ing ngarsa sung 

tulada (jika di depan menjadi contoh); b) Ing madya mangun karsa (jika di 

tengahtengah, membangkitkan kehendak dan hasrat serta motivasi), dan; c) 

Tut wuri handayani (jika di belakng mengikuti dengan awas). Asas 

berikutnya yakni asas belajar sepanjang hayat asas ini merupakan sudut 
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pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup (life long 

education)  

b) Integritas adalah Pendidikan berintegritas merupakan suatu model 

pendekatan untuk mendorong terciptanya satuan pendidikan (kampus) 

yang berintegritas dengan menerapkan prinsip-prinsip sesuai tata kelola 

yang baik (good governance) yaitu akuntabel, transparansi dan partisipatif 

sebagai unsur utamanya serta penegakan aturan; sehingga dapat menekan 

potensi tindak pidana korupsi di sekolah serta mendukung lingkungan 

pembelajaran yang kondusif dalam rangka proses internalisasi nilai-nilai 

anti korupsi kepada peserta didik dan warga sekolah dengan dukungan 

semua pemangku kepentingan (stakeholder) terkait.  

c) Profesionalisme adalah gambaran keadaan masyarakat, baik civitas 

akademika maupun pemangku kepentingan, untuk dapat mengerti, 

memahami, dan memiliki keterampilan di bidang hukum, dan pengetahuan 

hukum, sehingga mampu merealisasikan prinsip supremasi hukum yang 

berkeadilan di dalam semua dimensi dalam kehidupan bersama.  

d) Jiwa kewirausahaan adalah jiwa kemandirian untuk mencari sebuah 

sumber penghasilan dengan membuka usaha ataupun menyalurkan 

kreatifitas yang dimiliki sesorang untuk kemudian dijadikan sebuah lahan 

untuk mencari penghasilan, jiwa kewirausahaan ditanamkan sejak 

seseorang mulai sadar bahwa uang itu penting dan seseorang tersebut 

memiliki keterampilan atau sesuatu hal seperti barang atau jasa yang bisa 

dijual, sesorang akan belajar untuk lebih mandiri, berfikir kritis, dan maju 

apabila ditanamkan jiwa kewirausahaan sejak dini, kerena dia akan berfikir 

tentang bagaimana mengolah hasil dari keterampilan ataupun hasil 

pembelajaran yang selama ini dia lakukan untuk dijadikan sebuah karya 

yang dapat dijual, entah itu makanan, pakaian, jasa, atau barang-barang lain  

e) Alternatif penyelesaian sengketa adalah secara teoritis bermanfaat untuk 

memperdalam pengetahuan di bidang penyelesaian sengketa, ketepatan 

pemilihan tipologi dalam penyelesaian perselisihan ataupun persengketaan 

dan juga pada akhirnya dapat meningkatkan pengembangan ilmu hukum 

pada khususnya. Secara praktis mata kuliah ini bermanfaat sebagai dasar 
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untuk menggeluti profesi dalam upaya penyelesaian sengketa untuk 

menunjukkan jalan hukum dan menelusuri jalur-jalur hukum yang tepat 

bagi para pihak yang bersengketa.  

Misi Program Studi Ilmu Hukum (PSIH)  

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu hukum yang mengacu 

pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan berlandaskan 

nilai-nilai integritas, profesionalisme, serta jiwa kewirausahaan;  

b. Menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan hukum 

masyarakat dan alternatif penyelesaian sengketa;  

c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat sebagai aplikasi ilmu 

pengetahuan dan penelitian bidang hukum untuk mendukung 

pengembangan dan kemasyaratan serta altenatif penyelesaian sengketa;  

d. Mengembangkan kerja sama dan memanfaatkan hukum masyarakat dan 

alternatif penyelesaian sengketa secara berkesinambungan untuk mencapai 

keunggulan fakultas dan meningkatkan integritas, profesionalisme, serta 

jiwa kewirausahaan.  

Tujuan  

a. Membekali peserta didik dengan konsentrasi hukum dan alternatif 

penyelesaian sengketa melalui proses pendidikan, pembelajaran, dan 

pelatihan yang bermutu tinggi dalam rangka menjawab kebutuhan 

masyarakat, nasional dan transnasional;  

b. Menghasilkan lulusan yang mempunyai integritas tinggi dan mampu 

memelihara serta mengembangkan ilmu pengetahuannya, sehingga 

mempunyai bekal yang cukup untuk melanjutkan studi ke jenjang atau 

tingkat yang lebih tinggi dan mampu berperan serta dalam pengembangan 

ilmu hukum yang berlandaskan nilai-nilai integritas, profesionalisme, serta 

jiwa kewirausahaan;  

c. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu hukum yang berwawasan ke-

Indonesia-an dan global serta mengupayakan penggunaannya untuk 

meningkatkan taraf hidup stakeholders dan memperkaya kebudayaan 

nasional;  
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d. Menghasilkan kerjasama bidang hukum dan kemasyarakatan serta 

Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta jejaring di dalam dan luar negeri 

yang saling menguntungkan yang berlandaskan nilai-nilai integritas, 

profesionalisme, dan jiwa kewirausahaan.  

Sasaran  

a. Meningkatkan dan Mengembangkan sistem manajemen mutu;  

b. Meningkatkan kualitas mahasiswa dan dosen;  

c. Meningkatkan kualitas dan dampak tridharma;  

d. Meningkatkan nilai akreditasi Program Studi;  

e. Meningkatkan reputasi Fakultas Hukum;  

f. Diversifikasi pendapatan;  

g. Mengembangkan Sistem Teknologi Informasi;  

h. Mengembangkan SDM;  

i. Meningkatkan kepuasan SDM dan Steakholder. 

 

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN  

1. Sikap  

S1  Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius;  

S2  Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika;  

S3  Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;  

S4  Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;  

S5  Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 

serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;  

S6  Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan;  

S7  Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;  

S8  Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;  
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S9  Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri;  

S10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;  

S11 Mampu melakukan pembelajaran sepanjang hayat.  

2. Pengetahuan  

P1 Menguasai konsep teoretik tentang:  

a. ciri, struktur, dan teori Ilmu Hukum;  

b. sumber, asas/prinsip dan norma hukum; dan  

c. sistem atau tata hukum nasional Indonesia dan sejarah perkembangannya;  

P2 Menguasai pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek teoretis bidang Hukum 

Positif Indonesia, mencakup Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata 

Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Adat, 

Hukum Acara;  

P3 Menguasai prinsip, norma dan prosedur penyelesaian masalah atau kasus hukum 

melalui penalaran hukum penerapan metode penemuan hukum dan klinis 

hukum yang merupakan dasar perumusan beberapa bentuk dokumen elementer 

hukum, yaitu paling sedikit berupa dokumen memorandum hukum, dokumen 

hukum untuk beracara, dokumen hukum kontrak, dan dokumen hukum yang 

berfungsi regulatif seperti peraturan perusahaan dan beschikking;  

P4  Menguasai dan menerapkan metode penelitian secara logis dan kritis dan 

mampu melakukan penulisan hukum secara baik dan benar;  

P5 Menguasai konsep umum pengetahuan filsafat hukum, sosiologi hukum, dan 

perbandingan hukum agar dapat memahami hukum secara kontekstual, 

sistemik, dan utuh;  

3. Keterampilan Umum  

KU1  Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif 

dalam  konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora 

yang sesuai dengan keahlian di bidang Hukum;  

KU2  Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;  

KU3  Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan 
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nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata 

cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, 

argumentasi hukum;  

KU4  Mampu menyusun deskripsi ilmiah hasil kajian hukum dalam bentuk 

skripsi atau laporan tugas akhir, dan artikel ilmiah serta 

mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi  

KU5  Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks 

penyelesaian masalah di bidang hukum, berdasarkan hasil analisis 

informasi yang akurat;  

KU6 Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan 

pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaga 

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani;  

KU7  Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja individu dan 

kelompok serta melakukan supervisi maupun evaluasi terhadap 

penyelesaian tugas yang ditugaskan oleh pihak berwenang yang 

berada di bawah tanggungjawabnya;  

KU8 Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap pribadi maupun 

kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu 

mengelola pembelajaran secara mandiri; dan  

KU9  Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 

plagiasi.  

 4. Keterampilan Khusus  

KK1  Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui 

penerapan metode berpikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoretis dan 

hukum positif tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum serta 

mengutamakan Alternatif Penyelesaian Sengkera berbasis Hukum Adat yang 

didukung oleh berbagai bidang hukum lainnya, yang merupakan keahlian 

dasar untuk menjalankan profesi hukum;  

KK2  Mampu merumuskan ide secara logis, kritis, dan argumentatif dalam berfikir 

dan bertindak secara hukum dan menggutamakan Alternatif Penyelesaian 
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Sengkera berbasis Hukum Adat serta mengkomunikasikannya secara lisan 

dan/atau tertulis, khususnya kepada masyarakat akademik sesuai dengan 

etika keilmuan;  

KK3  Mampu bekerjasama dengan sejawat dalam memetakan dan mengambil 

keputusan secara tepat, ilmiah, mandiri, berintegritas, dan bertanggungjawab 

terhadap masalah atau kasus-kasus Hukum dan menggutamakan Alternatif 

Penyelesaian Sengkera berbasis Hukum Adat pada khususnya dan kasus- 

kasus Hukum pada umunya  

KK4  Mampu bersikap adil, etis, taat hukum, dan peduli terhadap lingkungan sosial 

dalam merancang dan menerapkan Alternatif Penyelesaian Sengkera berbasis 

Hukum Adat pada khususnya dan bidang hukum pada umunya.  

 

STRUKTUR KURIKULUM 

 A. MATA KULIAH WAJIB PROGRAM STUDI          

1. MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN          

NO  

KODE 

MK  MATA KULIAH  SKS  INTI  INST  PRASYARAT  KET  

1  MPK2101  PENDIDIKAN AGAMA  2  2    Tidak Ada  WN  

2  MPK2102  PENDIDIKAN PANCASILA  2  2    Tidak Ada  WN  

3  MPK2103  PENDIDIKAN 

KEWARGANEGARAAN  

2  2    Tidak Ada  WN  

4  MPK2104  PENDIDIKAN ANTI KORUPSI  2    2  Tidak Ada  WU  

   8  6  2      

                

2. MATA KULIAH PRILAKU BERKARYA      

NO  

KODE 

MK  MATA KULIAH  SKS  INTI  INST  PRASYARAT  KET  

1  MPB2101  FILSAFAT HUKUM  2    2  Tidak Ada  WF  

2  MPB2102  ETIKA DAN PROFESI HUKUM  2    2  Tidak Ada  WF  
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3  MPB2103  METODE PENELITIAN 

HUKUM  

3    3  80 SKS  WF  

4  MPB2104  KULIAH KERJA NYATA/PKM  4    4  100 SKS  WU  

   11  0  11      

3. MATA KULIAH BERKEHIDUPAN BERSAMA    

NO  

KODE 

MK  MATA KULIAH  SKS  INTI  INST  PRASYARAT  KET  

1  MBB2101  BAHASA INDONESIA  2  2    Tidak Ada  WN  

2  MBB2102  BAHASA INGGRIS  2    2  Tidak Ada  WU  

3  MBB2103  SOSIOLOGI HUKUM  2    2  Tidak Ada  WF  

4  MBB2104  ANTROPOLOGI HUKUM  2    2  Tidak Ada  WF  

5  MBB2105  LOGIKA DAN PENALARAN 

HUKUM  

2    2  Tidak Ada  WP  

6  MBB2106  

KEWIRAUSAHAAN/START UP 

DIGITAL  2    2  Tidak Ada  WU  

   12  2  10      

      

 

 

           

4. MATA KULIAH KEILMUAN DAN KETERAMPILAN HUKUM        

NO  

KODE 

MK  MATA KULIAH  SKS  INTI  INST  PRASYARAT  KET  

1  MKK2101  PENGANTAR ILMU HUKUM 

(PIH)  

4  4    Tidak Ada  WF  

2  MKK2102  

PENGANTAR HUKUM 

INDONESIA  

(PHI)  3  3    Tidak Ada  WF  

3  MKK2103  ILMU NEGARA  3  3    Tidak Ada  WF  
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4  MKK2104  HUKUM TATA NEGARA  4  4    Ilmu Negara  WF  

5  MKK2105  HUKUM PERDATA  4  4    PIH & PHI  WF  

6  MKK2106  HUKUM PIDANA  4  4    PIH & PHI  WF  

7  MKK2107  HUKUM INTERNASIONAL  3  3    Ilmu Negara  WF  

8  MKK2108  HUKUM DAGANG  3  3    Hk. Perdata  WF  

9  MKK2109  HUKUM ADMINISTRASI 

NEGARA  

3  3    Ilmu Negara  WF  

10  MKK2110  HUKUM ISLAM  3  3    PIH & PHI  WF  

11  MKK2111  HUKUM AGRARIA  3  3    Hk. Perdata  WF  

12  MKK2112  HUKUM ADAT  2  2    PIH & PHI  WF  

13  MKK2113  HUKUM LINGKUNGAN  2  2    PIH & PHI  WF  

14  MKK2114  HUKUM HAK ASASI 

MANUSIA  

2  41  2  HTN  WF  

15  MKK2115  

HUKUM KONSTITUSI DAN 

LEMBAGA NEGARA  2  14  2  HTN  WF  

16  MKK2116  

HUKUM ACARA PERDATA 

DAN PERDATA KHUSUS  3  55  3  Hk. Perdata  WF  

17  MKK2117  

HUKUM ACARA PIDANA 

DAN PIDANA KHUSUS  3    3  Hk. Pidana  WF  

18  MKK2118  HUKUM ACARA PERATUN  2    2  HAN  WF  

19  MKK2119  HUKUM PERADILAN 

KONSTITUSI  

2    2  Hk. Konst  WF  

20  MKK2120  

HUKUM PEMERINTAH 

DAERAH  2    2  HAN  WP  

21  MKK2121  HUKUM 

KETENAGAKERJAAN  

2    2  HAN  WP  

22  MKK2122  HUKUM PAJAK  2    2  HAN/Hk. 

Pdt  

WP  
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23  MKK2123  HUKUM PERJANJIAN DAN 

JAMINAN  

2    2  Hk. Perdata  WP  

24  MKK2124  

HUKUM PERUSAHAAN DAN 

KEPAILITAN  2    2  Hk. Dagang  WP  

25  MKK2125  HUKUM PERDATA 

INTERNASIONAL  

2    2  Hk. Perdata  WP  

26  MKK2126  PENITENSIER DAN 

PENOLOGI  

2    2  Hk. Pidana  WP  

27  MKK2127  KRIMINOLOGI  2    2  Hk. Pidana  WP  

28  MKK2128  

HUKUM KELUARGA DAN 

PERKAWINAN  2    2  Hk. Pdt/Adat  WP  

29  MKK2129  HUKUM WARIS PERDATA  2    2  Hk. Perdata  WP  

30  MKK2130  

ARBITRASE DAN 

ALTERNATIF PENYELESAIAN 

SENGKETA  2    2  Pdt/Pid/Han  WP  

  77  151  34      

  

 

 

 

 

               

5. MATA KULIAH KEAHLIAN BERKARYA    

NO  

KODE 

MK  MATA KULIAH  SKS  INTI  INST  PRASYARAT  KET  

1  MKB2101  

PENGANTAR KOMPUTER 

DAN TEKNOLOGI INFORMASI 

(TI)  2    2  Tidak Ada  WU  

2  MKB2102  

PRAKTEK PERADILAN 

PIDANA  2    2  

Hk. Ac. 

Pidana  WP  
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3  MKB2103  

PRAKTEK PERADILAN 

PERDATA  2    2  

Hk. 

Ac.Perdata  WP  

4  MKB2104  PRAKTEK PERATUN  2    2  

HAPTUN/Ac. 

MK  WP  

5  MKB2105  

PERANCANGAN 

PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN  2    2  Hk. Konst  WP  

6  MKB2106  PERANCANGAN KONTRAK  2    2  Hk. Perusah  WP  

7  MKB2107  

PERANCANGAN LEGAL 

OPINION  2    2  

Hk. Arbi & 

APS  WP  

8  MKB2108  

PRAKTEK NEGOSIASI DAN 

MEDIASI  2    2  

Hk. Arbi & 

APS  WP  

9  MKB2109  ADVOKASI DAN BANTUAN 

HUKUM  

2    2  Tidak Ada  WP  

10  MKB2110  

SEMINAR PROPOSAL 

PENELITIAN (SPP)  2    2  MPH  WU  

11  MKB2111  SKRIPSI / TUGAS AKHIR  4    4  SPP  WU  

   24  0  24      

  

 

 

               

6. MATA KULIAH PILIHAN KOSENTRASI    

A. KOSENTRASI HUKUM KENEGARAAN      

NO  

KODE 

MK  MATA KULIAH  SKS  INTI  INST  PRASYARAT  KET  

1  KHK2101  

HUKUM PEMERINTAHAN 

DESA DAN PEMERINTAHAN 

ADAT  2    2  

Lulus HTN,  

HAN, KONS,  

PEMDA,  PK  
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2  KHK2102  

HUKUM KEUANGAN DAN 

BARANG MILIK NEGARA  2    2  

HAPTUN  

PK  

3  KHK2103  HUKUM KEPEGAWAIAN  2    2  PK  

4  KHK2104  

HUKUM KEPENDUDUKAN 

DAN KEIMIGRASIAN  2    2  PK  

5  KHK2105  

HUKUM PEMILU DAN PARTAI 

POLITIK  2    2  PK  

6  KHK2106  

PERBANDINGAN HUKUM 

TATA NEGARA  2    2  Pil  

   12    12      

                

B. HUKUM BISNIS & KEPERDATAAN      

NO  

KODE 

MK  MATA KULIAH  SKS  INTI  INST  PRASYARAT  KET  

1  KHB2101  HUKUM KESEHATAN  2    2  

Lulus Hk.  

Perdata, Ac.  

Pdt, Hk.  

Dagang, Hk. 

Perjanjian, 

Hk.  

Perusahaan,  

PK  

2  KHB2102  HUKUM KEKAYAAN 

INTELEKTUAL  

2    2  PK  

3  KHB2103  

HUKUM PERBANKAN DAN 

LEMBAGA PEMBIAYAAN  2    2  PK  

4  KHB2104  HUKUM KOPERASI DAN UKM  2    2  PK  

5  KHB2105  

HUKUM INVESTASI DAN 

PASAR MODAL  2    2  PK  

6  KHB2106  PERBANDINGAN HUKUM 

PERDATA  

2    2  Pil  

   12    12      

                

C. HUKUM PIDANA            

NO  

KODE 

MK  MATA KULIAH  SKS  INTI  INST  PRASYARAT  KET  
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1  KHP2101  TINDAK PIDANA EKONOMI  2    2  

Lulus Pidana,  

Acara Pidana, 

di Luas 

KUHP,  

Kriminologi, 

Penologi  

PK  

2  KHP2102  HUKUM PERADILAN ANAK  2    2  PK  

3  KHP2103  VIKTIMOLOGI  2    2  PK  

4  KHP2104  HUKUM PIDANA LUAR KUHP  2    2  PK  

5  KHP2105  TINDAK PIDANA 

PERBANKAN  

2    2  PK  

6  KHP2106  PERBANDINGAN HUKUM 

PIDANA  

2    2  Pil  

   12    12      

 

D. HUKUM AGRARIA            

NO  

KODE 

MK  MATA KULIAH  SKS  INTI  INST  PRASYARAT  KET  

1  KHA2101  

HUKUM PENATAGUNAAN 

TANAH DAN LANDREFORM  2    2  

Perdata, 

Acara  

Perdata,  

PK  

2  KHA2102  HUKUM PENGURUSAN HAK 

DAN  

2    2  PK  

  PENDAFTARAN TANAH     Agraria, Adat, 

Lingkungan  

 

3  KHA2103  HUKUM PENGGADAAN 

TANAH  

2    2  PK  

4  KHA2104  

HUKUM PERUMAHAN DAN 

PEMUKIMAN  2    2  PK  

5  KHA2105  

HUKUM TATA RUANG DAN 

PERIZINAN  2    2  PK  

6  KHA2106  PRULALISME HUKUM 

PERTANAHAN  

2    2  Pil  

   12    12      

                

 E. HUKUM ISLAM            
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NO  

KODE 

MK  MATA KULIAH  SKS  INTI  INST  PRASYARAT  KET  

1  KHI2101  

HUKUM PERBANKAN DAN 

LEMBAGA KEUANGAN 

SYARIAH  2    2  

Hk. Perdata, 

Acara  

Perdata, Hk.  

Islam, Hk.  

Keluarga, Hk. 

Waris  

PK  

2  KHI2102  HUKUM EKONOMI SYARIAH  2    2  PK  

3  KHI2103  HUKUM ZAKAT DAN WAKAF  2    2  PK  

4  KHI2104  HUKUM PERDATA ISLAM  2    2  PK  

5  KHI2105  HUKUM PERADILAN AGAMA  2    2  PK  

6  KHI2106  

PERBANDINGAN MAHZAB 

DAN HUKUM  2    2  Pil  

    12    12      

              

8. MATA KULIAH PILIHAN BEBAS            

NO  

KODE 

MK  MATA KULIAH  SKS  INTI  INST  PRASYARAT  KET  

1  PKM2101  HUKUM DAN KEBIJAKAN 

PUBLIK  

2    2  

MBKM  

PB  

2  PKM2102  

HUKUM PELAYANAN PUBLIK 

DAN PENGAWASAN  2    2  PB  

3  PKM2103  HUKUM PRODUK HALAL  2    2  PB  

4  PKM2104  HUKUM KEPARIWISATAAN  2    2  PB  

5  PKM2105  HUKUM TEKNOLOGI 

INFORMASI  

2    2  PB  

6  PKM2106  HUKUM PERLINDUNGAN 

KONSUMEN  

2    2  PB  

7  PKM2107  HUKUM PENGANGKUTAN  2    2  PB  

8  PKM2108  HUKUM PERSAINGAN 

USAHA  

2    2  PB  
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9  PKM2109  

HUKUM PENGADAAN 

BARANG DAN  

JASA  2    2  PB  

10  PKM2110  

HUKUM ASURANSI DAN 

SURAT BERHARGA  2    2  PB  

11  PKM2111  

HUKUM PERTANIAN DAN 

KEHUTANAN  2    2  PB  

12  PKM2112  HUKUM KELAUTAN DAN 

PERIKANAN  

2    2  PB  

  24    24      

Keterangan:  

WN = Wajib Nasional  

WU = Wajin Universitas  

WF = Wajib Fakultas  

WP = Wajib Program Studi  

PK = Pilihan Kosentrasi  

PB = Pilihan Bebas  

 

DISTRIBUSI MATAKULIAH  

 SEMETER I - 2021  

NO  
 MATA KULIAH   

KODE  NAMA  SKS  

1 MPK2101  PENDIDIKAN AGAMA  2 

2 MPK2102  PENDIDIKAN PANCASILA  2 

3 MPK2104  BAHASA INDONESIA  2 

4 MBB2102  BAHASA INGGRIS  2 

5 MKB2101  PENGANTAR KOMPUTER DAN TEKNOLOGI 

INFORMASI (TI)  

2 

6 MKK2101  PENGANTAR ILMU HUKUM (PIH)  4 
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7 MKK2102  PENGANTAR HUKUM INDONESIA (PHI)  3 

8 MKK2103  ILMU NEGARA  3 

  JUMLAH  20  

     

 SEMETER II - 2021  

NO  
 MATA KULIAH     

KODE  NAMA   SKS  

1  MPK2103  PENDIDIKAN EWARGANEGARAAN  2 

2  MKK2104  HUKUM TATA NEGARA   4 

3  MKK2105  HUKUM PERDATA   4 

4  MKK2106  HUKUM PIDANA   4 

5  MKK2108  HUKUM DAGANG   3 

6  MKK2110  HUKUM ISLAM   3 

   JUMLAH  20 

SEMETER III - 2021  

NO  
 MATA KULIAH     

KODE  NAMA   SKS  

1  MPK2104  PENDIDIKAN ANTI KORUPSI   2 

2  MKK2107  HUKUM INTERNASIONAL   3 

3  MKK2109  HUKUM ADMINISTRASI NEGARA   3 

4  MKK2111  HUKUM AGRARIA   3 

5  MKK2112  HUKUM ADAT   2 

6  MKK2113  HUKUM LINGKUNGAN   2 

7  MKK2120  HUKUM KETENAGAKERJAAN   2 

8  MBB2103  SOSIOLOGI HUKUM   2 

9  MBB2105  LOGIKA DAN PENALARAN HUKUM  2 

   JUMLAH  21 
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 SEMETER IV - 2021  

NO  
 MATA KULIAH     

KODE  NAMA   SKS  

1  MBB2104  ANTROPOLOGI HUKUM   2 

2  MPB2102  ETIKA DAN PROFESI HUKUM   2 

3  MKK2114  HUKUM KONSTITUSI DAN LEMBAGA NEGARA  2 

4  MKK2119  HUKUM PEMERINTAH DAERAH   2 

5  MKK2122  HUKUM PERJANJIAN DAN JAMINAN   2 

6  MKK2123  HUKUM PERUSAHAAN DAN KEPAILITAN  2 

7  MKK2124  HUKUM PERDATA INTERNASIONAL   2 

8  MKK2127  KRIMINOLOGI   2 

9  MKK2128  HUKUM KELUARGA DAN PERKAWINAN   2 

10  MKK2130  ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN 

SENGKETA  

2 

   JUMLAH  20 

      

 SEMETER V - 2021  

NO  
 MATA KULIAH    

KODE  NAMA   SKS  

1  MPB2101  FILSAFAT HUKUM   2 

2  MKK2114  HUKUM HAK ASASI MANUSIA   2 

3  MKK2126  PENITENSIER DAN PENOLOGI   2 

4  MKK2129  HUKUM WARIS PERDATA   2 

5  MKK2115  HUKUM ACARA PERDATA DAN PERDATA KHUSUS  3 

6  MKK2116  HUKUM ACARA PIDANA DAN PIDANA KHUSUS  3 

7  MKK2117  HUKUM ACARA PERATUN   2 
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8  MKK2118  HUKUM PERADILAN KONSTITUSI   2 

9  MBB2106  KEWIRAUSAHAAN/START UP DIGITAL   2 

   JUMLAH  20 

  

 SEMETER VI - 2021  

NO  
 MATA KULIAH   

KODE  NAMA  SKS  

1  MPB2104  KULIAH KERJA NYATA/PKM  4 

2  MPB2103  METODE PENELITIAN HUKUM  3 

3  MKB2102  PRAKTEK PERADILAN PIDANA  2 

4  MKB2103  PRAKTEK PERADILAN PERDATA  2 

5  MKB2104  PRAKTEK PERATUN  2 

6  MKB2106  PERANCANGAN KONTRAK  2 

7  MKK2121  HUKUM PAJAK  2 

8  KHK2101-02  WAJIB PILIHAN KOSENTRASI HUKUM 

KENEGARAAN  

4 

KHB2101-02  WAJIB PILIHAN KOSENTRASI HUKUM BISNIS & 

KEPERDATAAN  

KHP2101-02  WAJIB PILIHAN KOSENTRASI HUKUM PIDANA  

KHA2101-02  WAJIB PILIHAN KOSENTRASI HUKUM AGRARIA  

KHI2101-02  WAJIB PILIHAN KOSENTRASI HUKUM ISLAM  

 JUMLAH  21 

 

 

 

SEMETER VII - 2019  

NO  
 MATA KULIAH    

KODE  NAMA  SKS  
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1  MKB2105  PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN  

2 

2  MKB2107  PERANCANGAN LEGAL OPINION  2 

3  MKB2108  PRAKTEK NEGOSIASI DAN MEDIASI  2 

4  MKB2109  ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM  2 

5  KHK2103/05  WAJIB PILIHAN KOSENTRASI HUKUM 

KENEGARAAN  

8 

KHB2103/05  WAJIB PILIHANKOSENTRASI HUKUM BISNIS & 

KEPERDATAAN  

KHP2103/05  WAJIB PILIHAN KOSENTRASI HUKUM PIDANA  

KHA2103/05  WAJIB PILIHAN KOSENTRASI HUKUM AGRARIA  

KHI2103/05  WAJIB PILIHAN KOSENTRASI HUKUM ISLAM  

7  PKM2101-06  MK PILIHAN BEBAS  24 

  JUMLAH  16  

     

  

SEMETER VIII - 2021  

NO  
 MATA KULIAH    

KODE  NAMA  SKS  

1  MKB2110  SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN (SPP)  2  

2  MKB2111  SKRIPSI / TUGAS AKHIR  4  

3  PKM21  MATA KULIAH PILIHAN BEBAS  24  

      6  
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4. Program Studi Pemanfatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan  

VISI PROGRAM STUDI 

Pada tahun 2030, menjadi Program Studi yang menghasilkan sumber daya 

manusia menguasai sains dan teknologi, berkarakter kewirausahaan dan berdaya 

saing nasional pada bidang Perikanan 

Tangkap 

MISI PROGRAM STUDI 

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan 

yang mandiri, professional, obyektif dan memiliki kepedulian yang tinggi 

terhadap Perikanan Tangkap yang berkelanjutan khususnya di Nusa Tenggara; 

2. Menyelenggarakan Penelitian untuk menghasilkan dan mengembangkan 

IPTEK yang inovatif dan ramah lingkungan dałam menunjang pengelolaan, 

pengembangan dan Perikanan Tangkap yang berkelanjutan di Nusa Tenggara; 

3. Menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan berpedoman 

kepada hasil-hasil riset berdasarkan kebutuhan stakeholder; 

4. Menjalin kerjasama dengan stakeholder dałam pengelolaan, pengembangan 

Perikanan Tangkap yang inovatif dan berkelanjutan. 

TUJUAN PROGRAM STUDI 

1. Terwujudnya Program Studi Perikanan Tangkap yang berdaya saing nasional 

pada Tahun 2030 yang mandiri, professional, obyektif dan memiliki kepedulian 

yang tinggi terhadap Perikanan Tangkap yang berkelanjutan di Nusa Tenggara; 

2. Menghasilkan lulusan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat 

pengguna dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan perkembangan zaman; 

3. Menghasilkan IPTEK yang inovatif dan ramah lingkungan untuk menunjang 

pengelolaan dan pengembangan Perikanan Tangkap yang berkelanjutan di 

Nusa Tenggara; 

4. Mensosialisasikan hasil-hasil riset yang mampu menjadi solusi atas 

permasalahan yang ada di tengah masyarakat dalam pengelolaan dan 

pengembangan Perikanan Tangkap yang berkelanjutan; 

5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam 

pengelolaan dan pengembangan Perikanan Tangkap yang inovatif dan 

berkelanjutan. 
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SASARAN PROGRAM STUDI 

Sasaran program studi Perikanan Tangkap adalah menghasilkan sarjana 

yang mempunyai kompetensi sebagai berikut : 

a. Kompetensi Utama 

1. Menguasai berbagai prinsip dan metode perikanan tangkap yang 

bertanggungjawab. 

2. Mampu merencanakan industri perikanan tangkap yang berkelanjutan. 

3. Mampu mengidentifikasi dan memahami masalah perikanan tangkap 

4. Mampu menganalisis prinsip-prinsip dasar masalah utama perikanan tangkap 

5. Mampu merumuskan penyelesaian masalah utama perikanan tangkap 

6. Mampu menerapkan prinsip-prinsip manajemen usaha perikanan tangkap 

yang berkelanjutan 

7. Memiliki kepekaan dan tanggung jawab untuk mengkomunikasikan dan 

menyebarluaskan pengetahuan tentang perikanan tangkap. 

b. Kompetensi Pendukung 

1. Mampu mengembangkan sistem informasi perikanan tangkap yang 

bertanggungjawab 

2. Mampu menerapkan konsep ilmu dan teknologi rancang bangun alat tangkap 

dan kapal perikanan rakyat 

3. Mampu menerapkan prinsip-prinsip teknologi hasil perikanan. 

4. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis zona potensial penangkapan ikan. 

5. Mampu mengidentifikasi permasalahan teknologi hasil perikanan. 

6. Mampu mengelola unit sistem informasi perikanan tangkap 

7. Mampu mengelola usaha perikanan tangkap. 

8. Mampu mengelola usaha teknologi hasil perikanan. 

c. Kompetensi Lainnya 

1. Memiliki kepekaan terhadap konsep pengembangan perikanan baik bidang 

tangkap, budidaya, maupun konservasi untuk memenuhi kebutuhan 

stakeholder. 
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2. Mampu melakukan kegiatan sesuai dengan hukum dan ketentuan yang 

berlaku di Indonesia khususnya sektor perikanan dan kelautan. 

 

PROFIL LULUSAN PROGRAM STUDI 

Profil lulusan Program Studi Perikanan Tangkap adalah sebagai sarjana yang 

mandiri, profesional, bertanggung jawab, objektif dan memiliki kepedulian yang 

tinggi di bidang Perikanan Tangkap. 

KOMPETENSI LULUSAN 

Kompetensi lulusan program studi Perikanan Tangkap adalah menghasilkan 

sarjana yang mempunyai kompetensi sebagai berikut : 

a.  Kompetensi Utama 

l. Menguasai berbagai prinsip dan metode perikanan tangkap yang 

bertanggungjawab. 

2. Mampu merencanakan industri perikanan tangkap yang berkelanjutan. 

3. Mampu mengidentifikasi dan memahami masalah perikanan tangkap 

4. Mampu menganalisis prinsip-prinsip dasar masalah utama perikanan 

tangkap 

5. Mampu merumuskan penyelesaian masalah utama perikanan tangkap 

6. Mampu menerapkan prinsip-prinsip manajemen usaha perikanan tangkap 

yang berkelanjutan 

7. Memiliki kepekaan dan tanggung jawab untuk mengkomunikasikan dan 

menyebarluaskan pengetahuan tentang perikanan tangkap. 

b.  Kompetensi Pendukung 

1. Mampu mengembangkan sistem informasi perikanan tangkap yang 

bertanggungjawab 

2. Mampu menerapkan konsep ilmu dan teknologi rancang bangun alat 

tangkap dan kapal perikanan 

3. Mampu menerapkan prinsip-prinsip teknologi hasil perikanan. 

4. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis zona potensial penangkapan 

ikan. 

5. Mampu mengidentifikasi permasalahan teknologi hasil perikanan. 

6. Mampu mengelola unit sistem informasi perikanan tangkap 
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7. Mampu mengelola usaha perikanan tangkap. 

8. Mampu mengelola usaha teknologi hasil perikanan. 

 

c.  Kompetensi Lainnya 

1. Memiliki kepekaan terhadap konsep pengembangan perikanan baik 

bidang tangkap, budidaya, maupun konservasi untuk memenuhi 

kebutuhan stakeholder. 

2. Mampu melakukan kegiatan sesuai dengan hukum dan ketentuan yang 

berlaku di Indonesia khususnya sektor perikanan dan kelautan. 

STRUKTUR DAN ISI KURIKULUM 

Struktur kurikulum berdasarkan kelompok bahan kajian sesuai dengan 

Standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Dalam Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), capaian pembelajaran terdiri dari unsur sikap, 

keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Kurikulum berbasis 

KKNI ini terbagi menjadi empat kompetensi matakuliah, yaitu: 

1. Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB) 8 % 

2. Matakuliah Keilmuan dan Keahlian (MKK) 66% 

3. Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) 16% 

4. Konsentrasi 10% 

Berikut daftar sebaran mata kuliah yang akan dilaksanakan pada Program 

Studi Perikanan Tangkap Fakultas Perikanan Universitas Gunung Rinjani. Sebaran 

mata kuliah tersebut akan mulai dilaksanakan pada tahun ajaran 2019/2020. 

Tabel 1. Struktur Kurikulum Berdasarkan Kom etensi Lulusan 

Tabel 1. Struktur Kurikulum Berdasarkan Kom etensi Lulusan 

NO  KODE MATA KULIAH SKS SEMESTER KET 

1  2 3 4 5 6 

 A. Kompetensi Utama 

1  PTUOOI Pengantar Ilmu Ekonomi 

Introduction to Economics 

2 1 wajib 

2  PTU002 Hukum & Peraturan Perikanan 

Fisheries Laws and Regulations 

2 11 Wajib 
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3  PTU003 Dasar-Dasar Penangkapan Ikan 

Basic Fishing Grounds 

2 11 wajib 

4  PTU004 Statistik 

Statistic 

3 111 wajib 

5  PTU005 Sosiologi Masyarakat Pesisir 

Coastal Soceity Sociology 

3 11 wajib 

6  PTU006 Penanganan dan Teknologi Hasil 

Perikanan 

Handling and Technology of 

Fisheries Products 

3 VI wajib 

7  PTU007 Dasar-Dasar  Pemetaan 

 Perikanan Tangkap 

The Basis o Ma in Ca ture Fisheries 

3 111 wajib 

8  PTU008 Oceanografi 

Oceano ra h 

3 111 wajib 

9  PTU009 Tingkah Laku Ikan 

Fish Behaviour 

3 11 wajib 

10  PTUOIO Pengolahan Data Perikanan 

Fisheries Data Processing 

3 VI wajib 

11  PTUOII Bahan Alat Penangkapan Ikan 

Fishin Gear Material 

3  wajib 

12  PTU012 Penyuluhan Perikanan 

Fisheries Counselin 

3 111 wajib 

13  PTU013 Navigasi dan Kepelautan 

Navi ation and Marine 

3  wajib 

14  PTU014 Rancang Bangun Kapal 

Perikanan Desi n o Fishin Vessels 

3 Vll wajib 

15  PTU015 Daerah Penangkapan Ikan 

Fishin Area 

3  wajib 

16  PTU016 Mesin Kapal Perikanan 

Fishin Boat En ine 

3  wajib 



 

223 

 

 

17  PTU017 Dinamika Populasi dan Pendugaan 

Stok 

Population Dynamics and Stock 

Estimation 

3  wajib 

18  PTU018 Sistem Informasi Perikanan Tangkap 

Ca ture Fisheries Information 

System 

3  wajib 

19  PTU019 Analisis Sistem dan Proyek 

Perikanan S stem Anal sis and 

Fisheries Pro •ects 

3 VI wajib 

20  PTU020 Teknolo i Penan ka an Ikan 3 VI Wa'ib 

  Fishin Technolo    

21 PTU021 Manajemen Operasi Panangkapan Ikan 

Mana ement o Fishin O erations 

3 Vll wajib 

22 PTU022 Kolokium 

Collo uium 

1 vill wajib 

23 PTU023 Selam 

Dive 
3 

11 wajib 

24 PTU024 Skripsi 

Under raduate Thesis 

4 vill wajib 

25 PTU025 Kuliah Kerja Nyata 

Community Service Pro ram 

4 VI wajib 

26 PTU026 Mesin Kapal Perikanan Fishin 

Boat En ine 

3 Vll wajib 

27 PTU027 Metode Penangkapan Ikan 

Fishin Methode 
3 

 wajib 

28 PTU028 Manajemen Agribisnis Perikanan 

Fisheries A ribusiness Mana ement 
3 

 Pilihan 

29 PTU029 Manajemen Industri Perikanan 

Fisheries Indust Mana ement 
3 

 Pilihan 
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30 PTU030 Pembangunan Industri Perikanan 

Tangkap Development of Capture 

Fisheries 

Industry 

3 

 Pilihan 

31 PTU031 Perencanaan dan  Manajemen 

Pelabuhan Perikanan 
3 

 Pilihan 

32 PTU032 Fisiologi Ikan Bidang Perikanan 

Tangkap Fish Ph siolo in Ca ture 

Fisheries 

3 

 Pilihan 

33 PTU033 AMDAL Perikanan 

Fisheries Waste Handling 

3 

96  

Pilihan 

 

 TOT   

B. Kom etensi Pendukun 

1 PTPOOI Fisika 

Phisic 

3 1 wajib 

2 PTP002 Kimia 

Chemistry 

3 11 wajib 

3 PTP003 Biologi Biolo 3 1 wajib 

4 PTP004 Bahasa Indonesia 

Indonesian 

2 1 wajib 

5 PTP005 Bahasa Inggris  

English Language 

2 1 wajib 

6 PTP006 Dasar-Dasar Pemetaan Perikanan 

Tangkap 

The Basic o Ma in Ca ture Fisheries 

3 

111 wajib 

7 PTP007 Biologi Perikanan 

Biolo y o Fisheries 

3  wajib 

8 PTP008 Biologi Laut  

Marine Biolo 

3 111 wajib 

9 PTP009 Tataniaga Hasil Perikanan 

Fishery Products Tradin S stem 

3 111 wajib 
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13 PTP013 Ekologi Perairan A uatic Ecolo 3 111 wajib 

14 PTP014 Pelabuhan Perikanan 

Fishin Port 
3 

 wajib 

15 PTP015 Ikhtiologi 

Ichtyology 

3 111 wajib 

16 PTP016 Planktonologi Planktonolo 3 111 wajib 

17 PTP017 Kewirausahaan Perikanan dan Kelautan 

Fisheries and Marine Ente reneurshi 

3 11 wajib 

18 PTP018 Meteorologi dan Klimatologi Perikanan 

Meteorology and Fisheries Climatoology 

3  wajib 

19 PTP019 Metodologi Penelitian Perikanan Fisheries 

Reasearch Methodolo 

3  wajib 

20 PTP020 Konservasi 

Conservation 

3 Vll wajib 

21 PTP021 Avertebrata Air 

Invertebr 
3 

 Pilihan 

22 PTP022 Teknologi Budidaya Perairan A 

uaculture Technology 
3 

 Pilihan 

23 PTP023 Manajemen Sumberdaya Perikanan 

Management of Fisheries Resource 
3 

 Pilihan 

24 PTP024 Bioekonomi Perikanan 

Fisheries Bioeconomics 
3 

 Pilihan 

25 PTP025 Akuakultur 

A uaculture 

3  Pilihan 

10 PTPOIO Fisiologi Hewan Air 

Ph siolo o Fishes 
3 

 wajib 

11  Rancangan Percobaan  

Experimental Design 

3  wajib 

12 PTP012 Pen antar 11mu Kelautan dan Perikanan 

Introduction of Marine Science and 

Fisheries 

2 1 Wa'ib 
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 OTAL  2   

C. Kom etensi Lainn a 

1 PTLOOI Agama 

Reli ion 

2 1 wajib 

2 PTL002 Kewarganegaraan Civic 2 1 Wajib 

3 PTL003 Pendidikan Pancasila 

Pancasila Education 

2 11 Wajib 

4 PTL004 Matematika 

Math 

3 1 wajib 

5 PTL005 Pengantar 11mu Teknologi 

Introduction of Technology Sience 

2 11 wajib 

TOTAL 11   

Tabel 2. Distribusi Matakuliah dalam Semester 

SMS  NO KODE MATA KULIAH SKS PRASYARAT 

1 2 3 4 5 6 

1 1 
 Pendidikan Agama 

Religion Education 
2 

 

1 2 
 Pendidikan Kewarganegaraan 

Civic Education 
2 

 

1 3 
 Fisika 

Physic 
3 

 

1 4  Bahasa Indonesia Indonesian 2  

1 5 
 Biologi 

Biology 
3 

 

1 6  Matematika Math 3  

1 7 
 Bahasa Inggris 

English Language 
2 

 

1 8 

 Pengantar 11mu Kelautan & Perikanan 

Introduction of Marine Science and 

Fisheries 

2 

 

1 9  Pengantar 11mu Ekonomi 2  
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Education of Economy Science 

1 10 
 Pengantar 11mu Teknologi 

Education of Tecnology Science 
2 

 

TOTAL SKS 23  

11 11 
 Kimia 

Chemistry 
3 

 

11 12 
 Sosiologi Masyarakat Pesisir 

English Language 
3 

 

11 13 
 Pendidikan Pancasila 

Pancasila Education 
2 

 

11 14 
 Tingkah Laku Ikan Fish 

Behaviour 
3 

 

11 15 

 Hukum & Peraturan Kelautan 

Perikanan 

Fisheries Laws and Regulations 

2 

 

11 16 
 Ikhtiologi 

Ichtyology 
2 

 

11 17 
 Dasar-Dasar Penangkapan Ikan 

Basic Fishing Grounds 
2 

Biologi 

Biology 

11 18 
 Kewirausahaan Kelautan&Perikanan 

Marine & Fisheries Enterpreneurship 
3 

 

11 19  Selam Dive 3  

TOTAL SKS 23  

111 20 
 Biologi Laut 

Marine Biology 
3 

 

111 21 
 Tataniaga Hasil Perikanan 

Fishery Product Trading System 
3 

 

111 22 
 Statistika Statistic 

3 
Matematika  

Math 

111 23 
 Penyuluhan Perikanan 

Fisheries Counseling 
3 
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Ill 24 
 Oceanografi 

Oceanography 
3 

 

111 25 
 Planktonologi 

Planktonology 
3 

Biologi 

Biology 

111 26 
 Ekologi Perairan  

Aquatic Ecology 
3 

 

111 27 

 Dasar-Dasar Pemetaan Perikanan 

Tangkap 

The Basic ofMapping Capture Fisheries 

3 

 

TOTAL SKS 24  

 
29 

 Fisiologi Hewan Air 

Physiology of Fishes 
3 

Biologi 

Biology 

 
30 

 Bahan Alat Penangkapan Ikan 

Fishing Gear Material 
3 

 

 
31 

 Meteorologi & Klimatologi Perikanan 

Meteorology and Fisheries Climatology 
3 

Oceanografi 

Oceanography 

IV 32 
 Daerah Penangkapan Ikan  

Fishing Area 
3 

 

 
33 

 Biologi Perikanan 

Fisheries Biology 
3 

Biologi 

Biology 

 
34 

 Pelabuhan Perikanan  

Fishing Port 
3 

 

 35  Mata Kuliah Pliihan 3  

TOTAL SKS 21  

v 36 
 Rancangan Percobaan  

Experimental Design 
3 

Statistik 

Statistic 

v 37 
 Metode Penangkapan Ikan Fishing 

Methode 
3 

 

v 38 
 Metodelogi Penelitian Perikanan 

Fisheries Research Methodology 
3 

 

v 39  Navigasi dan Kepelautan  2  
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Navigation and Marine 

v 39 
 Teknologi Alat Bantu Penangkapan Ikan 

Fishing Equipment Technology 
3 

 

V 40 
 Sistem Informasi Perikanan Tangkap 

Capture Fisheries Information System 
3 

 

v 41 
 Dinamika Populasi & Pendugaan Stok 

Population Dynamics& Stock Estimation 
3 

 

v 42  Mata Kuliah Pilihan 3  

TOTAL SKS 23  

VI  43 

 Penanganan & Teknologi Hasil 

Perikanan  

Handling and Technology of Fishery 

Products 

3 

 

 
45 

 Pengolahan Data Perikanan 

Fisheries Data Processing 
3 

 

 
46 

 Teknologi Penangkapan Ikan  

Fishing Technology 
3 

 

VI 47 
 Kuliah Kerja Nyata 

Community Service Program 
4 

 

VI 48 
 Analisis Sistem & Proyek Perikanan 

System Analysis and Fisheries Project 
3 

 

   Mata Kuliah Pilihan 3  

TOTAL SKS 19  

VII 49 
 Rancang Bangun Kapal Perikanan 

Fishing Boat Design 
3 

 

Vll 51 
 Manajemen Operasi Penangkapan Ikan 

Management of Fishing Operations 
3 

 

Vll 52 
 Konservasi 

Conservation 
3 

 

Vll 54 
 Mesin Kapal Perikanan  

Fishing Boat Engine 
3 
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   Mata Kuliah Pilihan 3  

TOTAL SKS 15  

vill  55 
 Kolokium 

Colloquium 
1 

 

Vlll  56 
 Skripsi 

Undergraduate Thesis 
4 

 

Total  5  

 

Tabel 3. Daftar Mata kuliah Pilihan 

NO KODE MATA KULIAH SKS PRASYARAT 

1 2 3 4 5 

  GANJIL   

1 
 Manajemen Agribisnis Perikanan 

Fisheries Agribusiness Management 
3 

Ekonomi Perikanan 

Fisheries Economy 

2 

 Manajemen Industri Perikanan 

Fisheries Industry Management 

3 

Kewirausahaan 

Perikanan dan 

Kelautan Fisheries 

and Marine 

Enterpreneurship 

3 
 Avertebrata Air 

Invertebr 
3 

Biologi 

Biology 

4 

 Teknologi Budidaya Perairan Aquaculture 

Technology 
3 

Dasar-Dasar 

Akuakultur 

Basic 

ofAquaculture 

5 
 Manajemen Sumberdaya Perikanan 

Management of Fisheries Resource 
3 

 

  GENAP   

6 
 Pembangunan Industri Perikanan Tangkap 

Development of Capture Fisheries Industry 
3 

Manajemen Industri 

Perikanan 
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Fisheries 

Agribusiness 

Management 

7 

 Perencanaan dan 

Pelabuhan 

Perikanan 

Manajemen 

3 
Pelabuhan 

Perikanan 

8 

 
Bioekonomi 

Perikanan 

Fisheries 

Bioeconomics 

 

3 

Dinamika Populasi 

dan Pendugaan Stok 

Population 

Dynamics and Stock 

Estimation 

9 
 AMDAL Perikanan 

Fisheries Waste Handling 
3 

 

10 

 

Akuakultur 

Aquaculture 
3 

Pengantar Ilmu 

Kelautan & 

Perikanan 

Introduction of 

Marine Science and 

Fisheries 
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5. Program Studi Pendidikan Akutansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  

Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Program Studi 

Visi 

“Pada tahun 2027 menjadi Program Studi Pendidikan Akuntansi yang 

unggul di NTB.”. 

Misi 

1. Menyelenggarakan program S1 Pendidikan Akuntansi yang berkualitas untuk 

menghasilkan lulusan yang profesional dan berkarakter; 

2. Menyelenggarakan penelitian dan kajian ilmiah dalam bidang Pendidikan 

Akuntansi, Pendidikan dan sosial yang berkualitas dan bermanfaat bagi 

pengembangan masyarakat; 

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada Masyarakat yang berbentuk penerapan 

IPTEK dalam bidang Pendidikan Akuntansi, Pendidikan dan sosial lainnya; 

4. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak berkaitan dengan 

peningkatan kualitas Program Studi yang dimiliki fakultas. 

5. Mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal secara konsisten. 

Tujuan 

1. Menghasilkan lulusan yang profesional pada bidang ilmu pendidikan, bidang 

studi akuntansi serat memiliki kecakapan dalam bidang enterpreneurship yang 

berkepribadian, berakhlak mulia, serta tanggap terhadap perkembangan IPTEK. 

2. Menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai program studinya yang siap 

bekerja dibidang Pendidikan dan non pendidikan. 

3. Menghasilkan penelitian ilmiah dalam bidang Pendidikan Akuntansi, dan 

Pendidikan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. 

4. Menghasilkan program pengabdian yang kontekstual kepada masyarakat; 

5. Terjalinnya kerjasama dengan pihak lain guna pengembangan Pendidikan 

Akuntansi, baik dalam pendidikan, pelatihan, penelitian, dan publikasi. 

Strategi 

1. Sasaran 

Berdasarkan Misi di atas, maka dirumuskan beberapa sasaran : 

a) Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang pendidikan yang memadai. 
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b) Menghasilkan tenaga pendidik yang profesional, handal, dan kompeten 

dibidangnya. 

c) Terselenggaranya pelatihan-pelatihan, seminar, diskusi dan atau kegiatan 

ilmiah lainnya rangka mewujudkan budaya penelitian ilmiah di kalangan 

civitas akademika. 

d) Terbentuknya jaringan alumni sebagai pondasi jaringan kerjasama dengan 

berbagai pihak baik dalam program studi maupun diluar program studi 

dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan proses belajar 

mengajar di bidang pendidikan secara umum dan ilmu akuntansi. 

 2. Strategi Pencapaian 

a) Mengelola Program Studi yang transparan, akuntabel, kredibel, dan 

berkeadilan. 

b) Mengembangkan suasana akademis yang kondusif yang memungkinkan 

warga kampus dapat bekerja secara optimal sesuai dengan fungsi masing-

masing. 

c) Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak 

baik di dalam maupun di luar kampus. 

d) Mengembangkan sistem penjaminan mutu yang memungkinkan semua unit 

dapat bekerja dengan baik. 

e) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran yang diperlukan 

bagi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. 

f) Melaksanakan kegiatan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan 

materi dengan nilai-nilai agama dan unsur budaya lokal (Contectual 

Learning). 

 

Profil Lulusan & Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 

Profil Lulusan 

Tabel 1. Profil Lulusan dan deskripsinya 

No Profil Lulusan (PL) Deskripsi Profil Lulusan 

Utama  

PL1 menjadi tenaga pendidik 
akuntansi di Sekolah 
Menengah 

Sarjana pendidikan yang memiliki kemampuan kerja, 
penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial, dan 
tanggung jawab sebagai pendidik dalam merancang, 
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Atas/Kejuruan/Madrasah 
Aliyah Kejuruan 
(SMA/SMK/MAK) 

melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran dalam 
bidang mata pelajaran akuntansi pada jenjang 
pendidikan menengah baik jalur pendidikan formal 
maupun non-formal yang berkepribadian baik, 
berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya serta 
mampu mengembangkan keprofesiannya secara 
berkelanjutan. 

Tambahan  

PL2 Menjadi peneliti di bidang 
pendidikan akuntansi 

Sarjana pendidikan memiliki kemampuan riset dan 
mengembangkan ilmu pendidikan dan ilmu akuntansi 
untuk beradaptasi terhadap perubahan 

PL3 Menjadi evaluator di bidang 
pendidikan akuntansi 

Sarjana pendidikan akuntansi memiliki kemampuan 
audit dibidang keuangan 

PL4 Menjadi pelaku usaha 
(entrepreneur) 

Sarjana pendidikan yang memiliki kemampuan kerja, 
penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial, dan 
tanggung jawab sebagai wirausahawan di bidang 
pendidikan Akuntansi yang menguasai dan mampu 
merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan 
meningkatkan secara berkelanjutan, serta memasarkan 
layanan dan inovasi usaha / bisnis berbasis teknologi 
baik luar jaringan (offline) maupun dalam jaringan 
(online). 

PL5 Menjadi staff akuntansi dan 
keuangan di instansi 
pemerintah maupun swasta 

Sarjana pendidikan yang memiliki kemampuan kerja, 
penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial, dan 
tanggung jawab sebagai pegawai/karyawan di bidang 
Akuntansi keuangan yang menguasai dan mampu 
merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan 
meningkatkan secara berkelanjutan, 

 

Perumusan CPL  

Berdasarkan profil lulusan Prodi Pendidikan Akuntansi dapat dirumuskan capaian 

pembelajaran lulusan (learning outcomes) sebagai berikut: 

Tabel 2. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi 

Sikap 

S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 
religius. 

S2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 
agama, moral, dan etika. 

S3 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 

S4 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 
nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara danbangsa 

S5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 
serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. 
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S6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 
masyarakat dan lingkungan; 

S7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

S8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 
secara mandiri. 

S10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan 

S11 Mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hati untuk mengembangkan 
sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik dengan dilandasi oleh nilai-nilai 
kearifan lokal dan ahlak mulia serta memiliki motivasi untuk berbuat bagi 
kemaslahatan peserta didik dan masyarakat pada umumnya. 

Pengetahuan  

Utama 

P1 Menguasai konsep teoritis tentang pedagogik meliputi teori belajar, 
pendekatan, strategi, metode, media, sumber, bahan ajar, dan evaluasi 
pembelajaran, serta perangkat pembelajaran (kurikulum, silabus, rencana 
pelaksanaan pembelajaran, instrumen evaluasi pembelajaran) untuk 
pembelajaran akuntansi di SMK/MAK dan SMA/MA 

P2 Mampu menguasai konsep teoritis akuntansi keuangan secara umum 

P3 Mampu menguasai konsep dan peraturan perpajakan 

P4 Menguasai prinsip dan prosedur teknologi informasi dan komunikasi yang 
relevan untuk mendukung pembelajaran akuntansi 

P5 Menguasai konsep dan prinsip penelitian di bidang pendidikan akuntansi 

P6 Menguasai konsep umum dan prinsip penelitian tindakan kelas (classroom 
action research) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran akuntansi 

P7 Menguasai konsep umum dan prinsip evaluasi program untuk meningkatkan 
kualitas pendidikan akuntansi 

P8 Menguasai prinsip, teknik, dan strategi komunikasi yang efektif dalam bidang 
akademik dan non-akademik 

Tambahan 

P9 Menguasai konsep dan prinsip ilmu ekonomi 

P10 Menguasai konsep dan prinsip manajemen 

P11 Menguasai konsep sistem informasi dan pemeriksaan keuangan 

P12 Menguasai konsep kesehatan keselamatan kerja dan lingkungan hidup 

P13 Mampu menguasai konsep dan prinsip akuntansi keuangan syariah 

P14 Mampu menguasai konsep dan prinsip pelaporan pajak 

Keterampilan Khusus 

KK1 Mampu merencanakan, menerapkan, mengelola, dan mengevaluasi, serta 
melakukan perbaikan proses pembelajaran akuntansi secara kreatif dan 
inovatif berbasis IPTEKS 

KK2 Mampu melakukan pendampingan sesuai karakteristik dan kebutuhan peserta 
didik serta stakeholders 

KK3 Mampu menyusun dan menganalisis laporan keuangan untuk perusahaan 
jasa, dagang, dan manufaktur sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang 
berlaku 

KK4 Mampu menyusun dan menganalisis anggaran perusahaan 
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KK5 Mampu menyusun dan menganalisis harga pokok produksi 

KK6 Mampu mengelola administrasi perpajakan 

KK7 Mampu mengoperasikan dan memanfaatkan software akuntansi 

KK8 Mampu melakukan penelitian untuk menyelesaikan masalah pembelajaran 
akuntansi serta mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk artikel ilmiah 

KK9 Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 
peningkatan kualitas pembelajaran akuntansi 

KK10 Mampu berkomunikasi secara efektif dalam bidang akademik dan 
nonakademik 

Keterampilan Umum 

KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan inovatif 
dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan 
teknologi 

KU2 Mampu mengkaji hasil pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 
dan teknologi dalam rangka menghasilkan solusi permasalahan pembelajaran 
akuntansi 

KU3 Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi atau 
laporan tugas akhir 

KU4 Mampu mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah di bidang 
pendidikan akuntansi 

KU5 Mampu membangun jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik 
di dalam maupun di luar lembaganya 

KU6 Mampu melakukan evaluasi dan supervisi hasil pekerjaan peserta didik 

KU7 Mampu mengelola data dan mencegah plagiasi dengan memanfaatkan 
teknologi informasi dan komunikasi 

 

Matrik hubungan CPL dengan Profil Lulusan 

Tabel 3. Matrik hubungan Profil & CPL Prodi 

CPL Prodi PL1 PL2 PL3 PL4 PL5 

Sikap  

S1 
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 
mampu menunjukkan sikap religius 

     

S2 
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam 
menjalankan tugas berdasarkan agama, 
moral, dan etika. 

     

S3 

Berkontribusi dalam peningkatan mutu 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
bernegara, dan kemajuan peradaban 
berdasarkan Pancasila. 

     

S4 

Berperan sebagai warga negara yang bangga 
dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme 
serta rasa tanggungjawab pada negara 
danbangsa 
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S5 
Menghargai keanekaragaman budaya, 
pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 
pendapat atau temuan orisinal orang lain. 

     

S6 
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial 
serta kepedulian terhadap masyarakat dan 
lingkungan; 

     

S7 
Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara 

     

S8 
Menginternalisasi nilai, norma, dan etika 
akademik. 

     

S9 
Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas 
pekerjaan di bidang keahliannya secara 
mandiri. 

     

S10 
Menginternalisasi semangat kemandirian, 
kejuangan, dan kewirausahaan 

     

S11 

Mempunyai ketulusan, komitmen, 
kesungguhan hati untuk mengembangkan 
sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik 
dengan dilandasi oleh nilai-nilai kearifan 
lokal dan ahlak mulia serta memiliki motivasi 
untuk berbuat bagi kemaslahatan peserta 
didik dan masyarakat pada umumnya. 

     

Ketrampilan Umum  

KU1 

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, 
sistematis, kreatif, dan inovatif dalam konteks 
pengembangan atau implementasi ilmu 
pengetahuan dan teknologi 

     

KU2 

Mampu mengkaji hasil pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan dan 
teknologi dalam rangka menghasilkan solusi 
permasalahan pembelajaran akuntansi 

     

KU3 
Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil 
kajian dalam bentuk skripsi atau laporan 
tugas akhir 

     

KU4 
Mampu mengambil keputusan dalam 
penyelesaian masalah di bidang pendidikan 
akuntansi 

     

KU5 
Mampu membangun jaringan kerja dengan 
pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam 
maupun di luar lembaganya 

     

KU6 
Mampu melakukan evaluasi dan supervisi 
hasil pekerjaan peserta didik 

     

KU7 
Mampu mengelola data dan mencegah 
plagiasi dengan memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi 

     

Ketrampilan Khusus  
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KK1 

Mampu merencanakan, menerapkan, 
mengelola, dan mengevaluasi, serta 
melakukan perbaikan proses pembelajaran 
akuntansi secara kreatif dan inovatif berbasis 
IPTEKS 

     

KK2 
Mampu melakukan pendampingan sesuai 
karakteristik dan kebutuhan peserta didik 
serta stakeholders 

     

KK3 

Mampu menyusun dan menganalisis laporan 
keuangan untuk perusahaan jasa, dagang, 
dan manufaktur sesuai dengan standar 
akuntansi keuangan yang berlaku 

     

KK4 
Mampu menyusun dan menganalisis 
anggaran perusahaan 

     

KK5 
Mampu menyusun dan menganalisis harga 
pokok produksi 

     

KK6 Mampu mengelola administrasi perpajakan      

KK7 
Mampu mengoperasikan dan memanfaatkan 
software akuntansi 

     

KK8 

Mampu melakukan penelitian untuk 
menyelesaikan masalah pembelajaran 
akuntansi serta mempublikasikan hasil 
penelitian dalam bentuk artikel ilmiah 

     

KK9 
Mampu memanfaatkan teknologi informasi 
dan komunikasi untuk peningkatan kualitas 
pembelajaran akuntansi 

     

KK10 
Mampu berkomunikasi secara efektif dalam 
bidang akademik dan non akademik 

     

Pengetahuan  

Utama      

P1 

Menguasai konsep teoritis tentang pedagogik 
meliputi teori belajar, pendekatan, strategi, 
metode, media, sumber, bahan ajar, dan 
evaluasi pembelajaran, serta perangkat 
pembelajaran (kurikulum, silabus, rencana 
pelaksanaan pembelajaran, instrumen 
evaluasi pembelajaran) untuk pembelajaran 
akuntansi di SMK/MAK dan SMA/MA 

     

P2 
Mampu menguasai konsep teoritis akuntansi 
keuangan secara umum 

     

P3 
Mampu menguasai konsep dan peraturan 
perpajakan 

     

P4 
Menguasai prinsip dan prosedur teknologi 
informasi dan komunikasi yang relevan 
untuk mendukung pembelajaran akuntansi 

     

P5 
Menguasai konsep dan prinsip penelitian di 
bidang pendidikan akuntansi 
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P6 

Menguasai konsep umum dan prinsip 
penelitian pendidikan (classroom action 
research) untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran akuntansi 

     

P7 
Menguasai konsep umum dan prinsip 
evaluasi program untuk meningkatkan 
kualitas pendidikan akuntansi 

     

P8 
Menguasai prinsip, teknik, dan strategi 
komunikasi yang efektif dalam bidang 
akademik dan non-akademik 

     

P9       

Tambahan      

P10 Menguasai konsep dan prinsip ilmu ekonomi      
P11 Menguasai konsep dan prinsip manajemen      

P12 
Menguasai konsep sistem informasi dan 
pemeriksaan keuangan 

     

P13 
Menguasai konsep kesehatan keselamatan 
kerja dan lingkungan hidup 

     

P14 
Mampu menguasai konsep dan prinsip 
akuntansi keuangan syariah 

     

P15 
Mampu menguasai konsep dan prinsip 
pelaporan pajak 

     

 

Struktur Kurikulum Prodi  

SMT No KODE MK MATA KULIAH (MK) 
SKS 

Teori Praktek Jumlah 

I 

1 21WF 2101 PENGANTAR ILMU PENDIDIKAN 3 -  

2 21WF1111 BAHASA INGGRIS 3 -  

3 
21WN 

1102 
PANCASILA 2 -  

4 21WN1106 PENDIDIKAN ANTI KORUPSI 2 -  

5 
21WP 

3101 
PENGANTAR AKUNTANSI I 2 -  

6 
21WP 

3103 
PENGANTAR MANAJEMEN 2 -  

7 
21WP 

3104 
PENGANTAR BISNIS 2 -  

8 21WP3105 MATEMATIKA EKONOMI 2 -  

9 
21WP 

3107 
DASAR-DASAR EKONOMIKA 3 -  
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JUMLAH SKS 21   

II 

1 21WN1207 KEWARGANEGARAAN 2   

2 21WF 2202 BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 3 -  

3 21WF 2203 PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK 2   

4 
21WP 

3206 
HUKUM BISNIS 2   

5 
21WP 

3310 
AKUNTANSI BIAYA 3   

6 21WP3237 PENGANTAR AKUNTANSI II 2   

7 
21WN 

1201 
AGAMA 2   

8 
21WP 

3202 
TEORI AKUNTANSI 2   

9 21WP3239 BAHASA INGGRIS BISNIS 2   

JUMLAH SKS 20   

III 

 21WF 3316 
TELAAH KURIKULUM DAN 

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR 
3   

 21WF1307 BIG DATA ANALYTIC 2   

 21WP3312 
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN 

LAINNYA 
2   

 
21WP 

3313 
KOMPUTER AKUNTANSI  2  

 
21WP 

3309 

AKUNTANSI KEUANGAN 

MENENGAH I 
3   

 
21WP 

3315 
PENGANGGARAN 2   

 
21WP 

3317 

MANAJEMEN KEUANGAN & 

INVESTASI 
3   

 21WP3339 HUKUM PAJAK DAN PERPAJAKAN 2   

 21WI 3336 PENGENALAN IT 2   

JUMLAH SKS 22   

IV 

1 21PP 3421 AKUNTANSI KOPERASI 2   

2 21WF 2404 MANAJEMEN PENDIDIKAN 3   

 21WF 2405 PENGEMBANGAN PROFESI GURU 2   
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21WN 

1403 
BAHASA INDONESIA 2   

 
21WP 

3414 

AKUNTANSI KEUANGAN 

MENENGAH II 
3   

 21PP 3435 AKUNTANSI PERPAJAKAN 2   

 
21WP 

3419 
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 2   

 
21WP 

3420 
STATISTIK 3   

 

 21WF 3422 PENDIDIKAN INKLUSI 2   

 21WF 5701 
PENGENALAN LAPANGAN 

PERSEKOLAHAN I 
 1  

JUMLAH SKS 22   

V 

1 21WI 1504 KEWIRAUSAHAAN* 2   

2 21WF1510 
LITERASI SOSIAL DAN 

KEMANUSIAAN* 
2   

3 
21WP 

3525 

PERENCANAAN PEMBELAJARAN 

AKUNTANSI 
3   

4 
21WP 

3525 

STRATEGI PEMBELAJARAN 

AKUNTANSI 
3   

5 21WF 3527 
MEDIA PEMBELAJARAN 

AKUNTANSI 
2   

6 21WF 3528 METODOLOGI PENELITIAN 3   

7 
21WP 

3518 

AKUNTANSI KEUANGAN 

LANJUTAN 
2   

8 
21WP 

3523 
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK* 3   

9 
21WP 

3524 

PENDIDIKAN KEARIFAN 

LOKAL/BUDAYA SASAK 
2   

JUMLAH SKS 22   

VI 

1 21WP1608 PRAKTIK KEWIRAUSAHAAN 3   

2 21PP 3529 AKUNTANSI PERBANKAN 2   

3 
21WP 

3631 

EVALUASI HASIL BELAJAR 

AKUNTANSI 
3   
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4 
21WP 

3632 
ANALISIS PENGOLAHAN DATA 3   

5 21WF 3633 MICRO TEACHING 3   

6 21WF 3634 PENELITIAN PENDIDIKAN 2   

7 21WP3638 ANALISIS LAPORAN KEUANGAN 2   

8 
21WP 

3630 
AUDITING 1   

9 
21WP 

3611 
PENDIDIKAN LITERASI KEUANGAN 3   

JUMLAH SKS 22   

VII 

1 21WF5702 
PENGENALAN LAPANGAN 

PERSEKOLAHAN II 
4   

2 21WI 5703 KKN 4   

  JUMLAH SKS 8   

 

VIII 
1 21WF 4701 SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN 3   

2 21WI 4802 SKRIPSI 6   

JUMLAH SKS 9   

JUMLAH SKS KESELURUHAN MATA KULIAH 145   
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6. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Program Studi 

Visi 

“Pada tahun 2027 menjadi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris yang unggul 

di Nusa Tenggara Barat” 

Misi 

a. Menyelenggarakan pendidikan Bahasa Inggris yang berkualitas untuk 

menghasilkan tenaga pendidik yang profesional dan berkarakter 

b. Menyelenggarkan penelitian di bidang Pendidikan Bahasa Inggris dan bidang 

terkait lainya yang berkualitas dan bermanfaat bagipengembangan 

masyarakat 

c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk 

penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam bidang Pendidikan bahasa 

Inggris dan bidang terkait lainnya; 

d. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan 

kualitas Program Studi 

e. Mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten. 

 

Tujuan 

Tujuan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris adalah 

a. Menghasilkan Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris yang profesionaldan 

berkarakter; 

b. Menghasilkan karya penelitian pada bidang pendidikan bahasa Inggris dan 

bidang terkait lainnya; 

c. Menghasilkan program pengabdian yangkontekstual kepada masyarakat; 

d. Menghasilkan dan menguatkan jaringan kerjasama dengan stakeholder yang 

terkait; 

e. Menjamin seluruh proses kegiatan akademik sesuai dengan pedoman Sistem 

Penjaminan Mutu Internal (SPMI). 

Strategi 

Sasaran strategis merujuk kepada tujuan yang telah dirumuskan. Untuk tiap-

tiap tujuan, ditetapkan sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran tersebut. 
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Strategi pencapaian masih bersifat umum. Dalam konteks yang lebih spesifik, 

strategi pencapaian tersebut dijabarkan lebih lanjut untuk tiap-tiap tujuan. 

Tujuan1: Menghasilkan sarjana atau lulusan yang professional pada bidang studi 

Pendidikan Bahasa Inggris yang berkarakter, berakhlak mulia, serta 

tanggap terhadap perkembanganIPTEK. 

Sasaran strategis: 

a. Menghasilkan tenaga-tenaga pendidik yang profesional, handal, dan kompeten di 

bidangnya sehingga mampu bersaing di pasar kerja tingkat nasional dan 

internasional. 

b. Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang pendidikan yang memadai. 

c. Prodi mencapai peringkat akreditasi Baik Sekali. 

Strategi pencapaian: 

a. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran yang diperlukan bagi 

pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi; 

b. Evaluasi kurikulum secara reguler 5 tahun sekali untuk mencapai link and match 

dengan dunia usaha; 

c. Peningkatan kualifikasi dosen baik secara akademik maupun non akademik; 

d. Peningkatan kualitas dan variasi kegiatan ekstrakurikuler untuk mahasiswa 

untuk mempertajam aspek soft skill mahasiswa. 

Tujuan2: Menghasilkan karya penelitian pada bidang Pendidikan Bahasa Inggris dan 

bidang terkait lainnya;  

Sasaran strategis: 

a. Minimal 30% dosen ikut serta dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat PKM baik yang bersumber dari Hibah Dikti maupun Industri atau 

Non-Governmental Organization; 

b. Publikasi karya ilmiah oleh dosen di jurnal nasional dan/atau internasional 

minimal 2 per tahun; 

c. Partisipasi dalam seminar internasional sebanyak 8 makalah per tahun; 

d. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen sebanyak 10 mahasiswa 

pertahun; 
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e. Terselenggaranya pelatihan-pelatihan, seminar, diskusi dan atau kegiatan ilmiah 

lainnya dalam rangka mewujudkan suasana akademik di kalangan civitas 

akademika.  

Strategi pencapaian: 

a. Menyusun Rencana Induk Penelitian Prodi sesuai dengan Rencana Induk 

penelitian Institusi 1 kali selama lima tahun; 

b. Mendorong dan menfasilitasi dosen melakukan penelitian melalui program hibah 

DIKTI maupun pihak eksternal; 

c. Menjalin kerjasama dalam bidang penelitian dengan lembaga pendidikan dan 

dunia industri. 

Tujuan 3: Menghasilkan program pengabdian yang kontekstual kepada masyarakat; 

Sasaran: 

a. Pemberdayaan dan pendampingan lembaga-lembaga pendidikan menengah; 

b. Peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk 

bantuan penyelesaian masalah masyarakat; Strategi pencapaian: 

c. Menjalin kerjasama dengan stakeholder internal maupun eksternal prodi; 

d. Memfasilitasi dosen untuk mendapatkan dukungan sumberdaya eksternal. 

Tujuan 4: Menghasilkan dan menguatkan jaringan kerjasama dengan stakeholder yang 

terkait; 

Sasaran: Terlaksananya program kerja sama dengan pihak lain sebagai salah satu upaya 

menjamin keberlangsungan program studi dalam rangka mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan proses belajar mengajar di bidang Pendidikan secara umum 

dan Ilmu Bahasa Inggris. 

Strategi: Menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan pihak pihak eksternal maupun 

Alumni yang sudah bekerja di berbagai lintas sektor pekerjaan dalam 

penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi setiap tahun; 

Tujuan5: Menjamin seluruh proses kegiatan akademik dan non akademik sesuai 

denganpedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). 

Sasaran strategis: Akreditasi Unggul pada Tahun 2027 Strategi pencapaian: 

a. Penyusunan SOP baik bidang akademik maupun bidang non akademik yang 

merujuk kepada Sistem Penjaminan Mutu Internal yang telah ditetapkan oleh 

Universitas; 
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b. Penerapan budaya mutu di setiap aspek penyelenggaraan prodi; 

c. Evaluasi internal yang berkelanjutan. 

2.5 University Value 

Universitas Gunung Rinjani menjadikan Demokrasi dan Kearifan Lokal 

sebagai dasar semangat pelaksanaan Tri Dharma PT di seluruh organ universitas. 

Nilai- nilai demokrasi diintegrasikan dalam kurikulum dan pelaksanaanya. Di 

samping itu, pernyataan ”demokratis” dalam visi universitas memiliki makna 

menjadi ciri khas dari universitas untuk tetap berintegitas menanamkan nilai-nilai 

demokrasi dalam kehidupan kampus sehingga kampus UGR terkenal dengan slogan 

“UGR Surganya Demokrasi Gumi Selaparang”. Disamping itu UGR menyakini bahwa 

nilai-nilai demokrasi juga mampu mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan yang 

universal antara lain kejujuran, keadilan, perdamaian dan lain-lain. Nilai-nilai 

pendidikan ini merupakan bagian dari kearifan lokal yang diintegrasikan dalam 

kurikulum Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UGR. 

Profil Lulusan & Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 

4.1 Profil Lulusan 

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris diarahkan untuk 

memiliki pemahaman tentang konsep kebahasaan (linguistik) dan pengajarannya 

yang dapat diterapkan pada berbagai jenjang pendidikan formal mulai TK, SD, 

SLTP, SLTA dan juga pada lembaga pendidikan non-formal. Mahasiswa juga 

diarahkan untuk mampu mengajarkan Bahasa Inggris untuk keperluan khusus 

seperti bidang sosial, ekonomi, jurnalistik, teknologi, industri, pariwisata, dan lain-

lain. Oleh karena itu, lapangan kerja bagi lulusan program studi ini akan semakin 

luas pada masa mendatang seiring dengan selalu meningkatnya kebutuhan akan 

kompetensi bahasa asing terutama Bahasa Inggris di era globalisasi. 

Tantangan di Abad 21 menuju Megatren Dunia tahun2045 masyarakat 

dihadapkan pada perubahan geo ekonomi, demografi dunia, urbanisasi global, 

perdagangan internasional, keuangan global, kelas pendapatan menengah, 

persaingan sumber daya alam, perubahan iklim, kemajuan teknologi, dan 

perubahan geopolitik. Untuk mendukungnya mahasiswa hendaknya menguasai 6 

C for HOTS yaitu Commuication, Collaboration, Compassion, Critical Thinking, Creative 

Thinking, Computation Logic. Mahasiswa perlu didik untuk terbiasa memecahkan 
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masalah yang kompleks, berpikir kritis, kreativitas, manajemen manusia, 

berkoordinasi dengan orang lain, kecerdasan emosional, penilaian dan 

pengambilan keputusan, berorientasi servis, negosiasi, fleksibel, dan kemampuan 

kognitif (Universitas Prasetiya Mulya, 2019). Hampir lebih dari setengah 

kemampuan tersebut merupakan soft skill. 

Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) yang dicanangkan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 memberikan 

kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di luar 

program studinya dan diorientasikan untuk mendapatkan keterampilan abad 21 

yang diperlukan di era Industri 4.0 antara lain komunikasi, kolaborasi, berpikir 

kritis, berpikir kreatif, juga logika komputasi dan kepedulian. Mahasiswa diberikan 

kesempatan untuk magang, mengerjakan projek mandiri, KKN, mengambil mata 

kuliah di prodi/perguruan tinggi lain, berwirausaha, penelitian dan lain-lain yang 

kemudian dimasukkan ke dalam transkrip akademiknya. Dengan demikian, 

lulusan memiliki hard skill inti prodi dan juga kemampuan mengakomodir 

perkembangan dunia yang sangat dinamis karena Revolusi Industri 4.0 dan Society 

5.0. 

Oleh karena itu, seyogyanya lah Prodi PBI juga mengintegrasikan program 

tersebut ke dalam kurikulumnya sehingga memberi peluang seluas-luasnya bagi 

mahasiswa untuk berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan dinamika 

perkembangan peradaban. Standar proses pembelajaran harus adaptive, flexible, 

leadership enhancement, reading skill, English dan IT skill. Lebih jauh lagi, mahasiswa 

dipersiapkan untuk meminimalisir jarak antara teknologi dan manusia sehingga 

lebih siap menghadapi situasi dan kondisi Society 5.0 yang berkembang seiring 

dengan terjadinya Revolusi Industry 4.0. 

Kajian-kajian tersebut menjadi dasar merumuskan profil lulusan yang sesuai 

seperti yang terliat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Profil Lulusan dan Deskripsinya 

No ProfilLulusan (PL) Deskripsi Profil Lulusan 

PL1 Pendidik (Guru) Bahasa 
Inggris 

Sarjana pendidikan yang memiliki kemampuan kerja, 
penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial, dan 
tanggung jawab sebagai pendidik dalam merancang, 
melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran dalam 
bidang mata pelajaran Bahasa Inggris pada jenjang 
pendidikan dasar dan menengah baik jalur pendidikan 
formal maupun non-formal yang berkepribadian baik, 
berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya serta 
mampu mengembangkan keprofesiannya secara 
berkelanjutan. 

PL2 Praktisi Bahasa Sarjana pendidikan yang memiliki kemampuan sebagai 
praktisi bahasa yang meliputi penerjemah, interpreter, 
pemandu wisata, peneliti, jurnalis, dan penulis bidang 
Bahasa Inggris dan bidang lainnya dalam bentuk digital dan 
non-ditigal sesuai dengan prinsip dan etika penerjemahan, 
interpretasi, pemandu wisata, peneliti, jurnalis, penulis dan 
menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik dan etika 
profesi. 

PL3 Socio Edupreneur Sarjana pendidikan yang memiliki kemampuan kerja, 
penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial, dan 
tanggung jawab sebagai wirausahawan di bidang 
pendidikan bahasa Inggris dan bidang social yang 
menguasai dan mampu merancang, melaksanakan, 
mengevaluasi, dan meningkatkan secara berkelanjutan, serta 
memasarkan layanan dan inovasi usaha / bisnis berbasis 
teknologi baik luar jaringan (offline) maupun dalam jaringan 
(online). 

4.2 Perumusan CPL 

CPL aspek Sikap dan Keterampilan Umum yang ditetapkan oleh 

Mendikbudristek dikembangkan oleh UGR sebagai penciri UGR. Sedangkan aspek 

Pengetahuan dan Keterampilan Khusus yang ditetapkan oleh Asosiasi Program 

Studi Pendidikan Bahasa Inggrisdikembangkan oleh Program Studi berdasarkan 

pada analisa kebutuhan stakeholder, Visi Misi Fakultas dan pengembangan 

keilmuan Program Studi. 
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Tabel 3. CapaianPembelajaranLulusan Program Studi 

NO CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN PRODI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 

SIKAP DAN KEPRIBADIAN 

1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika, profesionalisme dan integritas 
akademik; 

3 Menunjukkan sikap cinta tanah air dan bangsa; 

4 Peduli, peka, dan mau berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat; 

5 
Memahami, menghargai, dan menghormati keragaman sosial- budaya, agama, 
pendapat dan cara pandang orang lain; 

6 Menunjukkan semangat daya juang dan kewirausahaan; 

7 Bertanggungjawab pada profesi yang diamanatkan secara mandiri maupun kolaboratif; 

8 
Bersikap sebagai pribadi yang jujur, beretika, berakhlak mulia, dan menjadi teladan 
bagi peserta didik dan masyarakat; 

9 Bersikap adaptif terhadap perkembangan jaman; 

10 Bersikap bijaksana dalam kepemimpinan. 

KETERAMPILAN UMUM 

1 Berpikir kritis, reflektif, dan inovatif 

2 
Menunjukkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan 
sebagai bagian dari warga dunia 

3 Bekerja secara kolaboratif dan efektif dalam berbagai konteks dengan pihak lain 

4 Melakukan pembelajaran seumur hidup dan pengembangan profesional berkelanjutan 

5 Menunjukkan keahlian dalam pemecahan masalah 

6 Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan bertanggung jawab 

7 
Mendesain, melaksanakan, dan mengevaluasi model kewirausahaan di bidang Bahasa 
Inggris dan bidang sosial lainnya 

KETERAMPILAN KHUSUS 

1 
Melaksanakan proses pembelajaran bahasa Inggris dengan dengan mendesain, 
membuat, dan memanfaatkan berbagai pembelajaran dan TIK untuk menghasilkan 
pembelajaran yang efektif, kreatif, dan berpusat pada siswa; 

2 Memberikan layanan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta 
didik; 

3 
Melakukan penelitian dan mengkaji data empirisnya secara kritis dan analitis untuk 
meningkatkan mutu pembelajaran Bahasa Inggris; 

4 
Menulis karya ilmiah atau penelitian sederhana dan mendiseminasikan karya 
akademik dalam forum ilmiah; 

5 
Mampu mengelola dan mengevaluasi model kewirausahaan di bidang Bahasa Inggris 
dan 
bidang sosial lainnya. 
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PENGETAHUAN 

1 
Menguasai bahasa Inggris minimal setara dengan tingkat pos-intermediate untuk 
menciptakan komunikasi baik lisan maupun tulisan secara lancar, akurat, dan 
berterima; 

2 Menguasai konsep linguistik (pengetahuan tentang kebahasaan); 

3 Menguasai pemahaman dasar budaya dan sastra Inggris; 

4 
Menguasai ilmu pendidikan dan metodologi belajar dan pembelajaran bahasa Inggris 
yang meliputi pengelolaan dan pengembangan kurikulum, perencanaan, penerapan, 
dan evaluasi pembelajaran; 

5 
Menguasai prinsip-prinsip dasar penelitian dalam kaitannya dengan memulai, 
merencanakan, mengatur, menerapkan, dan mengevaluasi tindakan 

6 
Menguasai karakteristik peserta didik, baik dalam hal fisik, psikologi, sosial, maupun 
budaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Bahasa Inggris secara optimal; 

7 Menguasai teori dasar psikologi perkembangan dan psikologi pendidikan. 

8 Menguasai teori dasar dan manajemen kewirausahaan 

 

4.3 Matrik hubungan CPL dengan Profil Lulusan 

Tabel 1. Matrik hubungan Profil & CPL Prodi 

NO 
CAPAIAN PEMBELAJARAN 

LULUSAN PRODI PENDIDIKAN 
BAHASA INGGRIS 

PROFIL: PROFIL: PROFIL: 

Pendidik 
Bahasa 

Inggris di 
Sekolah 

menengah 

Socioedupreneur 
Praktisi 
Bahasa 

 SIKAP DAN KEPRIBADIAN  

1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa; 

v v v 

2 
menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, 
moral dan etika, profesionalisme dan 
integritas akademik; 

v v v 

3 menunjukkan sikap cinta tanah air 
dan bangsa; 

v v v 

4 
peduli, peka, dan mau berkontribusi 
untuk meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat; 

v v v 

5 

memahami, menghargai, dan 
menghormati keragaman sosial- 
budaya, agama, pendapat dan cara 
pandang orang lain; 

v v v 

6 menunjukkan semangat daya juang 
dan kewirausahaan; 

v v v 
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7 
bertanggungjawab pada profesi yang 
diamanatkan secara mandiri maupun 
kolaboratif; 

v v v 

8 

bersikap sebagai pribadi yang jujur, 
beretika, berakhlak mulia, dan 
menjadi teladan bagi peserta didik 
dan masyarakat; 

v v v 

9 bersikap adaptif terhadap 
perkembangan jaman; 

v v v 

10 bersikap bijaksana dalam 
kepemimpinan. 

v v v 

KETERAMPILAN UMUM 

1 berpikir kritis, reflektif, dan inovatif v v v 

2 

menunjukkan tanggung jawab dan 
kepedulian terhadap masyarakat dan 
lingkungan sebagai bagian dari warga 
dunia 

v v v 

3 
bekerja secara kolaboratif dan efektif 
dalam berbagai konteks dengan pihak 
lain 

v v v 

4 
melakukan pembelajaran seumur 
hidup danpengembangan profesional 
berkelanjutan 

v v v 

5 menunjukkan keahlian dalam 
pemecahan masalah 

v v v 

6 
menggunakan teknologi informasi 
dan komunikasi dengan bertanggung 
jawab 

v v v 

KETERAMPILAN KHUSUS 

1 

Melaksanakan proses pembelajaran 
bahasa Inggris dengan dengan 
mendesain, membuat, dan 
memanfaatkan berbagai media 
pembelajaran dan TIK untuk 
menghasilkan pembelajaran yang 
efektif, kreatif, dan berpusat pada 
siswa; 

v v 

 

2 
memberikan layanan pembelajaran 
sesuai dengan kebutuhan dan 
karakteristik peserta didik; 

v v v 

3 

melakukan penelitian dan mengkaji 
data empirisnya secara kritis dan 
analitis untuk meningkatkan mutu 
pembelajaran Bahasa Inggris; 

v v v 

4 
menulis karya ilmiah atau penelitian 
sederhana dan mendiseminasikan 
karya akademik dalam forum ilmiah; 

v v v 
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5 

Mampu mengelola dan 
mengevaluasi model kewirausahaan 
di bidang Bahasa Inggris dan bidang 
sosial lainnya. 

 

v 

 

PENGETAHUAN 

1 

Menguasai bahasa Inggris minimal 
setara dengan tingkat pos-intermediate 
untuk menciptakan komunikasi baik 
lisan maupun tulisan secara lancar, 
akurat, dan berterima; 

v v v 

2 
menguasai konsep linguistik 
(pengetahuan tentang kebahasaan); 

v v v 

3 
menguasai pemahaman dasar budaya 
dan sastra Inggris; 

v v v 

4 

menguasai ilmu pendidikan dan 
metodologi belajar dan pembelajaran 
bahasa Inggris yang meliputi 
pengelolaan dan pengembangan 
kurikulum, perencanaan, penerapan, 
dan evaluasi pembelajaran; 

v 

  

5 

menguasai prinsip-prinsip dasar 
penelitian dalam kaitannya dengan 
memulai, merencanakan, mengatur, 
menerapkan, dan mengevaluasi 
tindakan 

v v V 

6 

menguasai karakteristik peserta didik, 
baik dalam hal fisik, psikologi, sosial, 
maupun budaya untuk meningkatkan 
kualitas pembelajaran Bahasa Inggris 
secara optimal; 

v 

  

7 

menguasai teori dasar psikologi 
perkembangan dan psikologi 
pendidikan. 

v 
  

8 

Menguasai teori dasar dan 
manajemen kewirausahaan 

 V  

9 

Memiliki pengetahuan kearifan lokal 
dan perkembangannya. 

v v v 
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7. Program Studi Tehnik Sipil Fakultas Tekniik  

Visi Program Studi  

Menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing guna menumbuhkembangkan 

potensi daerah. 

Misi  

1. Membekali mahasiswa dengan pengetahuan akademis, ketrampilan profesional, 

etika profesi, serta motivasi yang tinggi untuk selalu meningkatkan kemampuan 

secara mandiri dan berkelanjutan; 

2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung peningkatan mutu kehidupan 

masyarakat dan menjadi rujukan konsultasi ketekniksipilan bagi masyarakat 

sekitar; 

3. Menyediakan lingkungan akademis yang kondusif bagi mahasiswa untuk 

memperoleh pendidikan teknik sipil yang berkualitas dan memiliki daya saing; 

4. Menyiapkan lulusan yang berjiwa wirausaha serta dapat menyesuaikan diri 

dengan perkembangan teknologi; 

Tujuan  

1. Menghasilkan lulusan yang: 

a. Mampu melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan 

infrastruktur. 

b. Berbudi pekerti dan berkepribadian luhur. 

c. Berwawasan global, professional, inovatif, kreatif dan mampu bekerjasama 

dalam satu tim. 

d. Memiliki bekal kecakapan berwirausaha dan pengembangan diri. 

2. Mengembangkan ilmu teknik sipil melalui kegiatan penelitian yang berorientasi 

kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat. 

3. Menyebarkan hasil penelitian serta menerapkan secara aktif keilmuan teknik sipil 

melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada 

pengembangan daerah dan kesejahteraan masyarakat. 

Strategi  Pencapaian  

a. Dengan tahapan waktu yang jelas dan realistik. 
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b. Didukung dokumen yang  lengkap. 

Strategi pencapaian : konsistensi pelaksanaan kurikulum dan penyesuaian 

permintaan berdasarkan kompetensi dalam bidang teknik sipil, 

penyelenggaraan workshop dan pelatihan entrepreneur. 

KOMPETENSI PRODI TEKNIK SIPIL. 

Kelengkapan dan perumusan kompetensi dalam kurikulum Program Studi S1-Teknik 

Sipil meliputi Kompetensi Utama Lulusan, Kompetensi pendukung, dan kompetensi 

lainnya. 

Kompetensi Utama Lulusan 

1. Kemampuan untuk memahami kaidah-kaidah dalam konstruksi sipil. 

2. Memahami prinsip ekonomi dan pengelolaan dalam konstruksi teknik sipil. 

3. kemampuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah-masalah dalam teknik 

sipil dan sekaligus memberikan solusinya. 

Kompetensi Pendukung 

1. Mampu mengomunikasikan hasil kerja dengan singkat, mudah dan jelas serta 

terstruktur dan dapat diperbuat 

2. Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

3. Memiliki wawasan yang luas dan tanggung jawab yang tinggi dalam hal 

profesionalisme dan etika 

4. Memiliki semangat pengembangan diri yang tinggi 

5. Menghargai perbedaan 

6. Mampu menjadi motor bagi lingkungan sekitarnya untuk meningkatkan harkat dan 

martabat manusia 

7. Mampu bekerja sama dalam tim 

8. Mampu menerapkan prinsip manajerial 

9. Mampu menggunakan TIK 

 

Kompetensi Lainnya 

Kompensasi pilihan lulusan sesuai dengan mata kuliah pilihan yang dipilih.  

Ada 4 kelompok mata kuliah pilihan, yaitu struktur, sumber daya air, transportasi, dan 

manajemen,. Mata kuliah-mata kuliah tersebut akan memberikan kemampuan yang lebih 
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khusus dalam bidang-bidang tersebut, sehingga lulusan akan memiliki kemampuan yang 

lebih mendalam. 

 

CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI TEKNIK SIPIL 

Adapun capaian pembelajaran (learning outcome) Prodi S1-Teknik Sipil adalah sebagai 

berikut. 

Deskripsi Kualifikasi Umum 

Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem 

pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap 

level kualifikasi mencakup proses yang menumbuh kembangkan afeksi sebagai berikut: 

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya 

3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung 

perdamaian dunia 

4.  Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi 

terhadap masyarakat dan lingkungannya 

5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta 

pendapat/temuan orisinal orang lain 

6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan 

kepentingan bangsa serta masyarakat luas. 

 

Deskripsi Kualifikasi KKNI Sarjana Teknik Sipil (S.T) 

Kemampuan Kerja (KK) 

Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada 

bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang 

dihadapi 

Penguasaan Pengetahuan (PP) 

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 

Kemampuan Manajerial (KM) 
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Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan 

mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri 

dan kelompok. 

Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas 

pencapaian hasil kerja organisasi. 

 

Capaian Pembelajaran Kualifikasi Umum 

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

2. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung 

perdamaian dunia 

3. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya 

4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi 

terhadap masyarakat dan lingkungannya 

5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta 

pendapat/temuan orisinal orang lain 

6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan 

kepentingan bangsa serta masyarakat luas. 

 

Rumusan Umum Capaian Pembelajaran Prodi S1-Teknik Sipil 

Rumusan umum capaian pembelajaran Prodi S1-Teknik Sipil disajikan pada tabel 

berikut ini. 

Tabel Rumusan Capaian Pembelajaran Prodi S1-Teknik Sipil 

No 
Parameter 

Deskripsi KKNI   
Rumusan Umum Capaian Pembelajaran Prodi 

S1-Teknik Sipil 

1. 
Kemampuan Kerja 

(KK) 

CP KK 1 

Mampu menerapkan kemampuan matematika, 
sains, teknologi dan prinsip-prinsip rekayasa 
untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan 
menyelesaikan permasalahan teknik sipil. 

CP KK 2 

Mampu merancang dan melaksanakan kegiatan 
eksperimental serta menganalisis dan 
menginterpretasikan hasilnya untuk 
menyelesaikan permasalahan di bidang teknik 
sipil 
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No 
Parameter 

Deskripsi KKNI   
Rumusan Umum Capaian Pembelajaran Prodi 

S1-Teknik Sipil 

CP KK 3 
Mampu merencanakan fasilitas teknik sipil 
sesuai dengan kebutuhan dan batasan yang ada 

CP KK 4 

Mampu memanfaatkan kemajuan IPTEKS untuk 
membantu penyelesaian permasalahan teknik 
sipil 

2 
Penguasaan 

Pengetahuan (PP) CP PP 1 

Mampu menerapkan kemampuan matematika, 
sains, teknologi dan prinsip-prinsip rekayasa 
untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan 
menyelesaikan permasalahan teknik sipil. 

  CP PP 2 
Mampu merencanakan fasilitas teknik sipil 
sesuai dengan kebutuhan dan batasan yang ada 

3 
Kemampuan 

Manajerial (KM) 

CP KM 1 

Mampu merancang dan melaksanakan kegiatan 
eksperimental serta menganalisis dan 
menginterpretasikan hasilnya untuk 
menyelesaikan permasalahan di bidang teknik 
sipil 

CP KM 2 
Mampu merencanakan fasilitas teknik sipil 
sesuai dengan kebutuhan dan batasan yang ada 

CP KM 3 
Memiliki wawasan dan tanggung jawab 
profesional dan etika ketekniksipilan 

 

Profil Mata Kuliah Prodi  
MK Wajib Nasional  

NO NAMA MATA KULIAH KETERANGAN 

1 Bahasa Indonesia  

2 Bahasa Inggris  

3 Pendidikan Kewarganegaraan  

4 Pendidikan Agama Islam  

5 Pendidikan Anti Korupsi  

6 Pendidikan Pancasila  

 

 
MK wajib Institusi  

NO NAMA MATA KULIAH KETERANGAN 

1 Orientasi mahasiswa (Ospek)  
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2 KKN   

 

MK Inti Teknik Sipil  

NO NAMA MATA KULIAH 
SKS 

MINIMAL 

1 Matematika 8 

2 Analisis Struktur 8 

3 Mekanika Bahan 3 

4 Teknologi Bahan (praktikum) 3 

5 Statistika dan Probabilitas 2 

6 Menggambar bangunan sipil 3 

7 Ilmu Lingkungan 2 

8 Mekanika Tanah (Praktikum) 4 

9 Geometri Jalan 2 

10 Rekayasa Lalu Lintas 2 

11 Disain Fondasi 4 

12 Mekanika Fluida dan Hidrolika (praktikum) 4 

13 Rekayasa Irigasi 3 

14 Aplikasi Komputer 2 

15 Hidrologi 2 

16 Struktur Beton (pelat, balok, kolom, pondasi telapak) 6 

17 Struktur Baja (rangka dan portal) 5 

18 Bahan Perkerasan (praktikum) 3 

19 Perancangan Bangunan Sipil 4 

20 Manajemen Proyek 3 

21 Metodologi Penelitian 2 

22 Pengantar Metode Pelaksanaan dan Pembongkaran Konstruksi 2 

23 Kewirausahaan Teknik Sipil 2 

24 Drainasi 2 

25 Kerja Praktik 2 

26 Tugas Akhir 4 

 Jumlah Bobot sks minimum yang disarankan 87 
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Tabel Rincian Mata Kuliah Wajib Kurikulum 2020 

No Nama Mata Kuliah 
Bentuk 

Pembelajaran 

Bobot 

SKS 
Prasyarat 

Semester 1 

 

Pendidikan agama islam Kelas 2  

Bahasa inggris Kelas 2  

Statistika teknik Kelas 2  

Fisika teknik Kelas 2  

Matematika I Kelas 2  

Teknologi bahan konstruksi 

(+Pr) 

Praktikum lab. 
3 

 

Statika I Kelas 2  

Hidrolika I (+Pr) Praktikum lab. 3  

Pendidikan anti korupsi Kelas 2  

Semester 2 

 

Ilmu lingkungan Kelas 2  

Matematika II Kelas 2 Matematika I 

Statika II Kelas 2 Statika I 

Pemrograman computer (+Pr) Praktikum lab. 3  

Menggambar konstruksi I Kelas 2  

Mekanika tanah I (+Pr) Praktikum lab. 3  

Hidraulika II Kelas 2 Hidrolika I (+Pr) 

Pendidikan kewarganegaraan Kelas 2  

Bahasa indonesia Kelas 2  

Semester 3 

 

Teknik pelaksanaan alat berat Kelas 2  

Matematika III Kelas 2 Matematika II 

Mekanika bahan Kelas 2 Statika I; Statika II 

Hidrologi Kelas 2 Statistika teknik 

Analisa struktur statis tak tentu Kelas 2 Statika I; Statika II 

Mekanika tanah II Kelas 2 Mekanika tanah I (+Pr) 
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Bahan perkerasan jalan (+Pr) Praktikum lab. 3 Mekanika tanah I (+Pr) 

Pondasi 1 Kelas 2 Mekanika tanah I (+Pr) 

Menggambar konstruksi II Kelas 2 Menggambar konstruksi I 

Semester 4 

 

Pendidikan pancasila Kelas 2  

Rekayasa lalu lintas (+Pr) Praktikum lab. 3 Statistika teknik 

Struktur beton bertulang I Kelas 3 Mekanika bahan 

Drainase Kelas 2 Hidrologi, Hidrolika II 

Geometri jalan Kelas 2 Statistika teknik 

Konstruksi baja I Kelas 3 Mekanika bahan 

Estimasi kelayakan finansial Kelas 2  

Sistem dan bangunan irigasi Kelas 

3 

Hidrolika I (+Pr); 

Menggambar konstruksi 

II 

Semester 5 

 

Manajemen konstruksi Kelas 2  

Struktur beton bertulang II Kelas 3 Struktur beton bertulang I 

Perancangan keairan Mini Project/ 

dipilih 

3 

Hidrolika II; Sistem dan 

bangunan irigasi; 

Hidrologi 

Perancangan jalan Geometri jalan; Bahan 

perkerasan jalan (+Pr); 

Rekayasa lalu lintas (+Pr) 

Ekonomi teknik Kelas 2  

Pondasi II Kelas 
2 

Pondasi I; Mekanika tanah 

II 

Estimasi kelayakan finansial Kelas 2  

Teknik gempa Kelas 2  

Aspek hokum konstruksi dan 

K3 

Kelas 
2 

Manajemen konstruksi 

Teknik jembatan Kelas 

2 

Struktur beton bertulang I; 

Analisa struktur statis tak 

tentu 

 

Kewirausahaan teknik sipil Kelas 2  
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Semester 6 

(Skema merdeka 

belajar) 

Metode penelitian Kelas 2 Statistika teknik 

Praktik kerja (magang) Pk Magang 
14 

SKS diatas 94 dan IPK 

diatas 2,0 

Mata kuliah pilihan Kelas 
2 

Mengikuti prasyarat mata 

kuliah 

Semester 6 

(Skema regular) 

 

Kewirausahaan teknik sipil Kelas 2  

Metode penelitian Kelas 2 Statistika teknik 

Praktik kerja (magang) Pk Magang 
4 

SKS diatas 94 dan IPK 

diatas 2,0 

Mata kuliah pilihan  
12 

Mengikuti prasyarat mata 

kuliah 

Semester 7 

 

Kuliah kerja nyata Pengabdian 

Masyarakat 
3 

SKS diatas 100 

Proposal penelitian Proposal TA 
2 

SKS diatas 120 dan IPK 

diatas 2,50 

Perancangan gedung Mini Project 
3 

Struktur beton bertulang 

II; Teknik gempa 

Mata kuliah pilihan  
10 

Mengikuti prasyarat mata 

kuliah 

Semester 8 

 

Tugas akhir (skripsi) Penelitian 
4 

Proposal TA dan IPK 

minimal 2,50 

T O T A L   SKS 144  

Mata Kuliah Pilihan 

KBK Menkon 

Kualitas dan Rekayasa Nilai 

Konstruksi 

 
2 

 

    

KBK 

Transportasi 

Angkutan Umum  2 Rekayasa Lalu Lintas 

Jalan Rel  
2 

Geometri Jalan, Struktur 

Perkerasan Jalan 

Lapangan Terbang  
2 

Bahan Perkerasan Jalan, 

Struktur Perkerasan Jalan 

Manajemen Lalu Lintas  2 Rekayasa Lalu Lintas 

Perencanaan Transportasi  2 Rekayasa Lalu Lintas 
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KBK Struktur 

Struktur Beton Prategang  2  

Analisa Dinamika Struktur  2  

Struktur Komposit  2  

Metode Elemen Hingga  2  

Struktur Kayu  2  

    

KBK Sumber 

Daya Air 

Pelabuhan Laut  2  

Hidrolika Lanjut  2  

Teknik Sungai  2  

PSDA (Pengelolaan Sumber 

Daya Air) 

 
2 

 

Bendungan  2  

    

KBK 

Geoteknik 

Perkuatan Tanah  2  

Stabilisasi Tanah  2  

 
Tabel Pemetaan CPL Prodi dengan mata kuliah 

NO 
Capaian Pembelajaran 

(CP) 

 
PL-1. 

Peneliti/Akademisi 

PL-2. Perencana 
Pekerjaan Teknik 
Sipil (Tenaga Ahli 

Perencanaan) 

PL-3. Pelaksana 
Pekerjaan Teknik 
Sipil (Tenaga Ahli 

Pelaksanaan) 

Mata Kuliah Mata Kuliah Mata Kuliah 

I Aspek Sikap    

 

CP1: bertakwa kepada 
tuhan Yang Maha Esa 

Pendidikan Agama 
Islam 

Pendidikan Agama 
Islam 

Pendidikan Agama 
Islam 

CP2: memiliki moral, etika 
dan kepribadian yang baik 
didalam menyelesaikan 
tugas;. 

Pendidikan Pancasila 
Kewarganegaraan 
Pendidikan Anti 

Korupsi 
 

Pendidikan Pancasila 
Kewarganegaraan 
Pendidikan Anti 

Korupsi 
 

Pendidikan Pancasila 
Kewarganegaraan 
Pendidikan Anti 

Korupsi 
 

CP3: berperan sebagai 
warga negara yang bangga 
dan cinta tanah air, 
memiliki nasionalisme 
serta rasa tanggung jawab 
pada negara dan bangsa; 

Pendidikan Pancasila 
Kewarganegaraan 
Pendidikan Anti 

Korupsi 
 

Pendidikan Pancasila 
Kewarganegaraan 
Pendidikan Anti 

Korupsi 
 

Pendidikan Pancasila 
Kewarganegaraan 
Pendidikan Anti 

Korupsi 
 

CP4: 
menghargai 
keanekaragaman budaya, 
pandangan agama dan 
kepercayaan serta 

Pendidikan Pancasila 
Kewarganegaraan 
Pendidikan Anti 

Korupsi 
 

Pendidikan Pancasila 
Kewarganegaraan 
Pendidikan Anti 

Korupsi 
 

Pendidikan Pancasila 
Kewarganegaraan 
Pendidikan Anti 

Korupsi 
 



 

263 

 

 

pendapat atau temuan 
orisinal orang lain; 

CP5: 
mampu bekerja sama dan 
memiliki kepekaan sosial 
dan kepedulian yang 
tinggi terhadap 
masyarakat dan 
lingkungannya; 

Pendidikan Pancasila 
Kewarganegaraan 
Pendidikan Anti 

Korupsi 
 

Pendidikan Pancasila 
Kewarganegaraan 
Pendidikan Anti 

Korupsi 
 

Pendidikan Pancasila 
Kewarganegaraan 
Pendidikan Anti 

Korupsi 
 

CP6: 
berkontribusi dalam 
peningkatan mutu 
kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, bernegara dan 
kemajuan peradaban 
berdasarkan pancasila; 

Pendidikan Pancasila 
Kewarganegaraan 
Pendidikan Anti 

Korupsi 
 

Pendidikan Pancasila 
Kewarganegaraan 
Pendidikan Anti 

Korupsi 
 

Pendidikan Pancasila 
Kewarganegaraan 
Pendidikan Anti 

Korupsi 
 

CP7: 
taat hukum dan disiplin 
dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara; 

Pendidikan Pancasila 
Kewarganegaraan 
Pendidikan Anti 

Korupsi 
 

Pendidikan Pancasila 
Kewarganegaraan 
Pendidikan Anti 

Korupsi 
 

Pendidikan Pancasila 
Kewarganegaraan 
Pendidikan Anti 

Korupsi 
 

CP8: 
menginternalisasi 
semangat kemandirian, 
kejuangan dan 
kewirausahaan; 

Pendidikan Pancasila 
Kewarganegaraan 
Pendidikan Anti 

Korupsi 
Kewirausahaan 

 

Pendidikan Pancasila 
Kewarganegaraan 
Pendidikan Anti 

Korupsi 
Kewirausahaan 

 
 

Pendidikan Pancasila 
Kewarganegaraan 
Pendidikan Anti 

Korupsi 
Kewirausahaan 

 
 

CP9: 
menunjukkan sikap 
bertanggungjawab atas 
pekerjaan dibidang 
keahliannya secara 
mandiri. 

Pendidikan Pancasila 
Kewarganegaraan 
Pendidikan Anti 

Korupsi 
 

Pendidikan Pancasila 
Kewarganegaraan 
Pendidikan Anti 

Korupsi 
 

Pendidikan Pancasila 
Kewarganegaraan 
Pendidikan Anti 

Korupsi 
 

II Aspek Pengetahuan    

 

CP10: 

Menguasai teori serta 
perhitungan ilmu di 
bidang teknik sipil 
(Struktur Meliputi  Baja, 
Beton, Jalan Raya; Keairan 
Meliputi Drainase, Irigasi 

Konstruksi Baja; 
Struktur Beton 

Bertulang; Rekayasa 
lalu lintas;  Drainase& 

Hidrolika 

Konstruksi Baja; 
Struktur Beton 

Bertulang; Rekayasa 
lalu lintas;  Drainase& 

Hidrolika 

Konstruksi Baja; 
Struktur Beton 

Bertulang; Rekayasa 
lalu lintas;  Drainase& 

Hidrolika 

CP11: 
Menguasai ilmu teknik 
perencanaan berdasarkan 
prinsip rekayasa sipil 
dengan memanfaatkan 
software sipil dan 
teknologi informasi. 

Menggambar 
Konstruksi, 

Perancangan Gedung 
 

Menggambar 
Konstruksi, 

Perancangan Gedung 

Menggambar 
Konstruksi, 

Perancangan Gedung 

CP12: 
Menguasai dan dapat 
mengidentifikasi, 
merumuskan, 
memecahkan serta 
mengambil keputusan 
yang tepat berdasarkan 

Estimasi kelayakan 
finansial; Analisa 

struktur; Statistika 
teknik; Metodologi 

Penelitian 

Estimasi kelayakan 
finansial; Analisa 

struktur; Statistika 
teknik; Metodologi 

Penelitian 

Estimasi kelayakan 
finansial; Analisa 

struktur; Statistika 
teknik; Metodologi 

Penelitian 
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analisis, evaluasi dengan 
penuh tanggung jawab 

 

CPL 13: 
Menguasai pengelolaan 
pekerjaan ketenik sipilan 
yang berkaitan dengan 
managemen proyek, biaya, 
SDM, penjadwalan dan 
pelaporan. 

 

 
Manajemen 

konstruksi; Ekonomi 
Teknik; Teknik 

pelaksanaan Alat 
Berat 

 
Manajemen 
konstruksi; 
Ekonomi 
Teknik; 
Teknik 

pelaksanaan 
Alat Berat 

CPL 14: 
Menguasai konsep teoritis 
dalam berinteraksi dengan 
lingkungan kerja secara 
individual maupun tim. 

Manajemen 
konstruksi; aspek 
hukum konstruksi 

dan K3 
 

Manajemen 
konstruksi; aspek 

hukum konstruksi dan 
K3 

Manajemen konstruksi; 
aspek hukum 

konstruksi dan K3 

III 
Aspek Keterampilan 
Umum 

   

 

CP15: 
mampu menerapkan 
pemikiran logis, kritis, 
sistematif, dan inovatif 
dalam konteks 
pengembangan atau 
implementasi ilmu 
pengetahuan dan teknologi 
yang memperhatikan dan 
menerapkan nilai 
humaniora yang sesuai 
dengan bidan g 
keahliannya; 

Manajemen 
konstruksi 

Manajemen konstruksi Manajemen konstruksi 

CP16: 
mampu menunjukkan 
kinerja mandiri, bermutu 
dan terukur; 

Kewirausahaan 
Teknik Sipil; Praktik 

kerja 

Kewirausahaan 
Teknik Sipil; Praktik 

kerja 

Kewirausahaan Teknik 
Sipil; Praktik kerja 

CP17: 
mampu mengkaji 
pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi 
yang memperhatikan dan 
menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan 
keahliannya berdasarkan 
kaidah tatacara dan etika 
ilmiah untuk 
menghasilkan solusi, 

gagasan, desain serta 
menyusun deskripsi 
saintifik hasil kajiannya 
dalam bentuk skripsi atau 
tugas akhir dan 
mengunggahnya dalam 
laman perguruan tinggi; 

Metode Penelitian; 
Proposal penelitian 

dan Skripsi 
 
 
 
 

 
 
 

Metode Penelitian; 
Proposal penelitian 

dan Skripsi 

Metode Penelitian; 
Proposal penelitian dan 

Skripsi 

CP16: 
mampu mengambil 
keputusan secara tepat 
dalam konteks 
penyelesaian masalah di 

 
Statistika Teknik 

 
 
 

Statistika Teknik Statistika Teknik 
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bidang keahliannya, 
berdasarkan hasil analisis 
terhadap informasi dan 
data. 

IV 
Aspek Keterampilan 
Khusus 

   

 

CP17: 
mampu menerapkan 
matematika sains, dan 
prinsip rekayasa 
(engineering principles) 
untuk menyelesaikan 
masalah rekayasa 
kompleks (complex 
engineering problem); 

Metode Numerik Metode Numerik Metode Numerik 

CP18: 
mampu menemukan 
sumber masalah rekayasa 
melalui proses 
penyelidikan, analisis, 
interpretasi data dan 
informasi berdasarkan 
prinsip-prinsip rekayasa; 

Mekanika tanah 1-2;  
Hidrologi; Geometri 

Jalan 
 
 
 

Mekanika tanah 1-2;  

Hidrologi; Geometri 
Jalan 

Mekanika tanah 1-2;  

Hidrologi; Geometri 
Jalan 

CP19: 
mampu melakukan riset 
yang mencakup 
identifikasi, formulasi dan 
analisis masalah rekayasa; 

Perancangan keairan; 
perancangan 

jalan;perancangan 
gedung 

  

CP20: 
mampu merumuskan 
alternatif solusi untuk 
menyelesaikan masalah 
rekayasa kompleks dengan 
memperhatikan faktor- 
faktor ekonomi, kesehatan 
dan keselamatan publik, 
budaya, sosial dan 
lingkungan; 

 

 
Aspek 
hukum 

konstruksi 
dan K3 

 

CP21: 
mampu merancang sistem 
proses, dan komponen 
dengan pendekatan 
analitis dan 
mempertimbangkan 
standar teknis, aspek 

kinerja, keandalan, 
kemudahan penerapan, 
keberlanjutan, serta 
memperhatikan faktor-
faktor ekonomi, kesehatan 
dan keselamatan publik, 
budaya, sosial dan 
lingkungan; 

 

 
Perancangan keairan; 

perancangan 
jalan;perancangan 

gedung 

 

CP22: 
mampu memilih 
sumberdaya yang sesuai 

  
Manajemen konstruksi; 
Teknik pelaksanaan alat 

berat 
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untuk melakukan aktivitas 
rekayasa; 

 

CP23: 
mampu mengidentifikasi 
kaidah-kaidah dasar 
bangunan rekayasa sipil; 

Statika 1-2; Analisa 
Struktur Statis Tak 

Tentu 

Statika 1-2; Analisa 
Struktur Statis Tak 

Tentu 

Statika 1-2; Analisa 
Struktur Statis Tak 

Tentu 

CP24: 
Mampu merencanakan, 
melaksanakan, dan 
mengoperasikan serta 
memelihara (O&P) 
bangunan rekayasa sipil 
yang berwawasan 
kerakyatan dan 
lingkungan; 

 

 
Perancangan keairan; 

perancangan 
jalan;perancangan 

gedung 

 
Perancangan keairan; 

perancangan 
jalan;perancangan 

gedung 

CP25: 
mampu menganalisis dan 
menyelesaikan 
permasalahan bidang 
rekayasa sipil; 

Perancangan keairan; 
perancangan 

jalan;perancangan 
gedung 

Perancangan keairan; 
perancangan 

jalan;perancangan 
gedung 

Perancangan keairan; 
perancangan 

jalan;perancangan 
gedung 

CP26: 
mampu bekerja sama 
dalam tim serta 
menyesuaikan diri 
terhadap perubahan dan 
perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi 
dalam bidang rekayasa 
sipil; 

Manajemen 
konstruksi; Praktik 

kerja 

Manajemen 
konstruksi; Praktik 

kerja 

Manajemen konstruksi; 
Praktik kerja 

 

CP27: 
mampu menggunakan 
berbagai perangkat lunak 
bidang rekayasa sipil; 

 
Pemrograman 

komputer 
 

Pemrograman 
komputer 

Pemrograman 
komputer 

 

CP28: 
mampu menyusun laporan 
atau karya ilmiah dalam 
bidang teknik sipil dan 
mengkomunikasikannya 
dengan pihak lain secara 
efektif; 

Metodologi 
Penelitian; Skripsi 

Metodologi Penelitian; 
Skripsi 

 

 

CP29: 
mampu mengembangkan 
diri untuk pembelajaran 
seumur hidup (life long 

learning) dalam bentuk 

kerakyatan, berbangsa dan 
bernegara. 

Pendidikan anti 
korupsi; Pendidikan 

Agama Islam; 
Pancasila 

Pendidikan anti 
korupsi; Pendidikan 

Agama Islam; 
Pancasila 

Pendidikan anti 
korupsi; Pendidikan 

Agama Islam; Pancasila 
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PROFIL DOSEN TETAP DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
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DOSEN TETAP DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

Daftar Nama Dosen Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian UGR 

NO. NIDN NAMA HOME 
BASE 

TEMPAT LAHIR TGL LAHIR TELEPON EMAIL 

1 0805077901 MUHAMMAD NASHRUDDIN S1 - 
Agribisnis 

MANGKUNG 5-Jul-79 81803736625 ugrnash@gmail.com 

2 0807026601 MUHAMAD SARLAN S1 - 
Agribisnis 

PRINGGA JURANG 7-Feb-66 81917992846 m.sarlan0807026601@gmail.com 

3 0808088101 RINI ENDANG 
PRASETYOWATI 

S1 - 
Agribisnis 

KALASAN 8-Aug-81 81918307286 riniendang080881@gmail.com 

4   ELWANI HIDAYATI S1 - 
Agribisnis 

Masbagik 14-Jan-92 87851304267 elwanih14011992@gmail.com 

5 0815089402 MUHAMMAD JONI ISKANDAR S1 - 
Agribisnis 

LOMBOK TIMUR 15-Aug-94 81804847639 joniiskandar1508@gmail.com 

6   IDIATUL FITRI DANASARI S1 - 
Agribisnis 

Pancor   85238884527 fitridanasari@gmail.com 

7 0823079401 DWI HARYATI NINGSIH S1 - 
Agribisnis 

Aikmel 23-Jul-94 85857559407 23ningsih@gmail.com 

8 0816058401 MASJUDIN S1 - 
Agribisnis 

KOPONG 16-May-84 8.86905E+11   

9 0831126509 RIZAL AHMADI S1 - 
Agribisnis 

LOMBOK TIMUR 31-Dec-65 81339545725 ahmadirizal1965@gmail.com 

10 0831128123 MUHAMMAD ANWAR S1 - 
Agribisnis 

BEREMBENG 
BARAT 

31-Dec-81 87864600003 aanwar.muh@gmail.com 

11   RENA FEBRIANA S1 - 
Agribisnis 

Ampenan   81997606265   

12 9908002935 HUSNUL BASRI S1 - 
Agribisnis 

AIK ANYAR 26-Jul-69 8123707215 riniendang080881@gmail.com 

13 9990110551 ABDUL MAGRIB GAFAR S1 - 
Agribisnis 

BATUJAI 9-Feb-54 8123742378 gafarbatok@gamil.com 
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Daftar Nama Dosen Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan  

Fakultas Perikanan UGR 

NO. NIDN NAMA HOME BASE TEMPAT LAHIR TGL 
LAHIR 

EMAIL 

1 0801057401 SULASTRI S1 - Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan SELONG 1-May-
74 

tri3las@yahoo.com 

2 0803098801 HANDRI JURYA 
PARMI 

S1 - Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan LOMBOK 
TIMUR 

29-Mar-
88 

handrijp29@gmail.com 

3 0805019103 MUSLIHUDDIN AINI S1 - Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan BAGEK 
LONGGEK 

5-Jan-91 muslihuddin.aini@gmail.com 

4 0807077701 MOHAMMAD 
SUBHAN 

S1 - Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan LENEK 7-Jul-77 mohammadsubhan@ugr.ac.id 

5 0818089101 B. AS'URIN S1 - Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Wanasaba 18-Aug-
91 

baiqas1808@gmail.com 

6 0820017801 RIA ASHARI S1 - Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan LENEK 20-Jan-
78 

azhariria58@gmail.com 

7 0825079002 YULIANA ASRI S1 - Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan     uliasri25@gmail.com 

8 0831127711 JUNAIDI S1 - Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan JURANG 
GATEP 

31-Dec-
77 

junling115@gmail.com 

9 7700010164 ABDURAHMAN FAKULTAS PERIKANAN LINGKOK DUDU 20-Feb-
89 

abdurrahmandure@gmail.com 

 

Daftar Nama Dosen Prodi Akuntansi Fakultas PerikanaEkonomi UGR 
NO. NIDN NAMA HOME BASE TEMPAT LAHIR TGL LAHIR EMAIL 

1 0801016101 MUHAMAD KARYADI S1 - Akuntansi MASBAGIK 1-Jan-61 muhamadkaryadi01@gmail.com 

2 0809128401 SITI REUNI INAYATI S1 - Akuntansi SELONG 9-Dec-84 reuniku09@gmail.com 

3 0810047101 LALU RIZAL IHWANDI S1 - Akuntansi SELONG 10-Apr-71 rizal71ihwandi@gmail.com 

4 0802019401 IKHWAN WADI S1 - Akuntansi     ikhwanwadi58@gmail.com 

5 0819079302 Rana Syarif Hidayat S1 - Akuntansi Lombok Tengah 19-Jul-93 ranasyarifhidayat@gmail.com 

6   HADIAN MANDALA PUTRA S1 - Akuntansi     hadian.mandala@alumni.ui.ac.id 

7   LALU ANDIKA NOVIAWAN S1 - Akuntansi     laluandika23@gmail.com 

8 21311286003 NURAENUN S1 - Akuntansi MAMBEN DAYA 31-Dec-86 alisya.fahira13@gmail.com 

9 0812126101 SAHRUL IHSAN S1 - Akuntansi SELONG 12-Dec-61 sahrulihsan751@gmail.com 

10   CAHYA SURYANI S1 - Akuntansi KERUAK 17-Feb-80 cahyasuryani13@gmail.com 

11 0820078502 SIRRUL HAYATI S1 - Akuntansi KELAYU 20-Jul-85 hayatisirrul@ymail.com 
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12 0820126801 AHMAD MURAD S1 - Akuntansi AIKMEL 20-Dec-68   

13 0821026202 A.M MATURIDI S1 - Akuntansi SUNTELANGU 21-Feb-62 abumansyurmaturidi@gmail.com 

14   HAPID S1 - Akuntansi Mataram 21-Jul-74 hapidsayuti4@gmail.com 

15 0828108902 HILMIYATUN S1 - Akuntansi AIKMEL 28-Oct-89 hilmiyatun28@gmail.com 

16 0831126650 ASRIN S1 - Akuntansi GAPUK 31-Dec-66 asrinugr@gmail.com 

17 0831128022 SUPARLAN S1 - Akuntansi LINTANG 31-Dec-80 suparlan.ugr@gmail.com 

18 0831128623 HIDAYATUL AHYANI S1 - Akuntansi LOANG SAWAK 
SELONG 

31-Dec-86 hidayatulshil@gmail.com 

 

Daftar Nama Dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGR 
 

NO. NIDN NAMA HOME BASE TEMPAT LAHIR TGL LAHIR EMAIL 

1 0807037402 M. ZAINUDDIN S1 - Ilmu Hukum MASBAGIK UTARA 7-Mar-74 m.zainuddin1974@gmail.com 

2   TITIN NURFATLAH S1 - Ilmu Hukum   11-Nov-95   

3 0814027201 LALU MUHAMMAD FAISAL S1 - Ilmu Hukum WANASABA 14-Feb-72 lalumuhammadfaisal@gmail.com 

4 0814027201 JOHAN S1 - Ilmu Hukum SELONG 25-May-60 johanmaligan1960@gmail.com 

5 0825056001 MUAMAR ALAY IDRUS S1 - Ilmu Hukum GAPUK 25-May-88 muammarai25@gmail.com 

6 0825058801 BASRI MULYANI S1 - Ilmu Hukum SINGARAJA 25-Oct-78 basri.mulyani@gmail.com 

7 0825107803 MASYHUR S1 - Ilmu Hukum LENDANG LONER 31-Dec-68 masyhur905@gmail.com 

8 0831126855 ABDUL MUHID S1 - Ilmu Hukum LOMBOK TIMUR 31-Dec-69   

9 0831126914 HAIRUL MAKSUM S1 - Ilmu Hukum SURALAGA 31-Dec-71 hairulmaksum71@gmail.com 

10 0831127126 MUHAMMAD SALEH S1 - Ilmu Hukum PENDEM 6-Dec-76 saleh_muhkpulotim@yahoo.co.id 

11 0831127602 MUKHTAR HALIDI S1 - Ilmu Hukum PENEH 31-Dec-87 idekmh@gmail.com 

12 0831128707 ASBUR HIDAYAT S1 - Ilmu Hukum   10-Feb-94 asburhidayat@gmail.com 

13   RANDI MARTOMY S1 - Ilmu Hukum - 1-Jun-86 randi.martomy@gmail.com 

14   ZAINUL FIKRI S1 - Ilmu Hukum - 5-Nov-79 zainulkades@gmail.com 

15 0816038102 GEMA AKHMAD MUZAKIR S1 - Ilmu Hukum - 16-Mar-81 gemalawyer1981@gmail.com 

16 0815079301 M HOLIDI S1 - Ilmu Hukum     holidikhair1993@gmail.com 

17   HAERUZZAKI ANWAR S1 - Ilmu Hukum     zaki.anwar82@gmail.com 

18 9900988484 SUAIB ALI S1 - Ilmu Hukum KEMBANG KUNING 11-Dec-57 zaki.anwar82@gmail.com 

19 9908001990 HAERUDIN S1 - Ilmu Hukum DASAN KELING 17-Jun-62 guruhaerudin84@gmail.com 

20 9908003852 HARMIATI S1 - Ilmu Hukum MATARAM 31-Dec-71 harmiati.ugr@gmail.com 

21   HERI DUDIATMAN S1 - Ilmu Hukum LOANG TUNA 15-Jun-77 hdudiatman@gmail.com 

22 9908431555 MOCH. ALI BIN DACHLAN S1 - Ilmu Hukum LOMBOK TIMUR 30-Dec-48 semetonalibd@gmail.com 
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PROFIL DOSEN PRODI PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS FKIP UGR  

NO. NIDN NAMA HOME BASE TEMPAT LAHIR TGL LAHIR EMAIL 

1 018127005 YUNIARSIH SAWALIYAH S1 - Pendidikan Akuntansi TEMUNGGUNG 18-Dec-70 azharfadila@gmail.com 

2 0805108405 WIRASANDI S1 - Pendidikan Akuntansi PANCOR 5-Oct-84 sandiwira05@gmail.com 

3 0805117301 SULAIMAN S1 - Pendidikan Akuntansi SELONG 5-Nov-73 abusalma.entebe73@gmail.com 

4 0806058601 SULKIAH S1 - Pendidikan Akuntansi DUSUN GELUMPANG 6-May-86 chunk_6@yahoo.com 

5 0808018501 LALU NURUL YAQIN S1 - Pendidikan Bahasa Inggris MENGKURU 8-Jan-85 layaqin@gmail.com 

6 0809069201 KAROMI S1 - Pendidikan Bahasa Inggris WAKAN 9-Jun-92 omykaromy42@gmail.com 

7 0812118201 AHMAD BUSYAIRI S1 - Pendidikan Akuntansi Beloam 12-Nov-82 alfaatihnamaku@gmail.com 

8 0813078503 ARI SAPUTRA S1 - Pendidikan Bahasa Inggris SIKUR 13-Jul-85 arisaputra1985@gmail.com 

9 0819048201 TAUFAN ISWANDI S1 - Pendidikan Bahasa Inggris SELONG 19-Apr-82 taufaniswandimsi@gmail.com 

10 0826088302 RASYID RIDHO HAMIDY S1 - Pendidikan Bahasa Inggris AMPENAN 26-Aug-83 rasyidrhamidy@gmail.com 

11 0829098902 ABDUL MAJID JUNAIDI S1 - Pendidikan Bahasa Inggris JERAIN, SEPIT 29-Sep-89 majidjunaidi89@gmail.com 

12 0831126652 MASHUR S1 - Pendidikan Bahasa Inggris LOMBOK TIMUR 31-Dec-66 mashurhur7@gmail.com 

13 0831126943 MURAH S1 - Pendidikan Akuntansi SELAYAR 31-Dec-69 yusufmurah@gmail.com 

14 0831128119 ZAENUL FIKRI S1 - Pendidikan Bahasa Inggris SUKAREMA 31-Dec-81 fikrizaenul@gmail.com 

15   HARIYA HARLINA S1 - Pendidikan Bahasa Inggris Selong 1-Feb-93 hariyaharlina@gmail.com 

16   HAYYUN AINI S1 - Pendidikan Akuntansi   15-Jul-96 hayyunaini09@gmail.com 

17   SYARIFUL HADI Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan 

Selong 13-Sep-83 ayip.ugr.fi@gmail.com 

 

 PROFIL DOSEN PRODI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UGR 

NO. NIDN NAMA HOME BASE TEMPAT LAHIR TGL LAHIR EMAIL 

1 8010775600 Yulianto Sahputra Prihatin Fakultas Teknik Lombok 1-Jul-75   

2   JUHAENI IDRIS S1 - Teknik Sipil     juhaeniidris@yahoo.com 

3   BUNIAMIN FARAHAT S1 - Teknik Sipil     farahatbuniamin@gmail.com 

4 820119301 FEDYA DIAJENG ARYANI S1 - Teknik Sipil     fedyadiajeng@gmail.com 

5 808108802 IKROMAN ALHAMZANI S1 - Teknik Sipil SUKAMULIA 8-Oct-88 ikromanalhamzani@gmail.com 

6   MUAMMAR KHADAFI S1 - Teknik Sipil     muammarkhadafie22@gmail.com 

7 812038404 LALU IBROHIM BURHAN S1 - Teknik Sipil LENDANG NANGKA 11-Mar-85 lalu.ibrohim@gmail.com 

8 826027501 LALU MARZUANDI S1 - Teknik Sipil DASAN LEKONG 26-Feb-75 andilalu111@gmail.com 
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9   DEDY HARIADI S1 - Teknik Sipil       

10 829109402 NADIA ADAWI 
HIDAYATUNNISA 

S1 - Teknik Sipil MATARAM 29-Oct-94   

 

PROFIL TENAGA KEPENDIDIKAN 

No. Nama Lengkap JK Tempat Lahir 
Tanggal 

Lahir 
No HP Email yang aktif 

Unit Kerja di 
UGR 

Fungsional / Profesi 

Pen
didi
kan  
(Te
rak
hir) 

1 Siti rahmatullah P Mamben lauk 25/11/1997 087736018973 sitirahmatullah8@gmail.com Fakultas Teknik Staf fakultas teknik S1 

2 Supendi L Gapuk 31/12/1971 081917393365 fendyari246@gmail.com Biro umum Pranata Humas S1 

3 LALU SUHUR L RERIU 5/8/1975 081237420040 lalusuhur@mail.com  Biro umum Analis kepegawaian  S1 

4 Syuhro Wardi L Lenek 4/1/1983 085339068624 syuhrowardi83@gmail.com Biro Umum Pranata Komputer S1 

5 LILI HARTINI P Lombok Timur 13/8/1977 081339789073 lili.hartini130877@gmail.com  Biro Keuangan Analisis Kepegawaian S1 

6 Puspita Windiarti P masbagik 11/9/1985 081918115575 puspitazivana@gmail.com staf keuangan tenaga kependidikan D3 

7 Muksin Andi.SH L selong 25/10/1974 081805217919 muksinandi18@gmail.com Staf Biro Umum pranata humas S1 

8 Oki nani ariska P 
Dasan 
montong 13/10/1994 087850830612 Kimtaenani3112@gmail.com Biro akademik Pranata komputer 

SM
A 

10 DODI ARDI KURNIADI L SELONG 24/11/1990 081917933323 dikur333@gmail.com 
UPT 
Perpustakaan Pustakawan S2 

11 H. Jurjani, SH. L Masbagik 31/12/1964 081999782636 jurjanish82@gmail.com 
Biro 
Kemahasiswaan 

Bidang 
Kemahasiswaan S1 

12 LALU DEDY HARIYADI L masbagik 16/10/1980 081997964695 dedyhariyadi69@gmail.com Fakultas Teknik Tenaga Kependidikan S1 

13 SAYFUL YOURIKO L MAKADIKI 20/3/1979 081918320610 saiful.yuriko@gmail.com 
Fakultas 
Ekonomi Pranata Komputer S1 

14 Mira Yulianti P 
Labuhan 
Pandan 14/7/1995 085904275285 mirasambelia@gmail.com LPPM Pranata Komputer S1 

15 SAPARUDIN L GAPUK LAUK 31/12/1976 082340653740 ahmadaidi1517@.gmail.com Fakultas Hukum Tenaga Kependidikan S1 

17 ERLIN RINDUWATI P lenek 13/2/1981 081917024047 rinduwatihaha@gmail.com Biro Keuangan Tenaga Kependidikan S1 

18 HENDERI L 
Dasan 
Montong 7/1/1981 087863331363 henderi918@gmail.com LPPM administrasi S1 

19 NELI SILVIA SUSANTA P 
KELAYU 
UTARA 20/8/1986 085205698501 nelisusanta123@gmail.com FKIP Arsiparis s1 
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20 SYARIFUL HADI L Selong 13/9/1983 081918300336 ayip.ugr.fi@gmail.com FKIP Pranata Komputer S1 

21 KARMAINI P Lenek 10/5/1978 081918272783 karmaini1978@gmail.com FKIP Arsiparis S1 

22 AHMAD HAMDI,SH L Rempung 8/5/1976 087763193453 hamdi581976@gmail.com 
Biro 
Kemahasiswaan Arsiparis S1 

23 Sariyah P 
Dasan 
montong 20/11/1990 087713624854 syariyahimut@gmail.com 

UPT 
Perpustakaan Pustakawan S1 

24 HAIRUZZAKI ANWAR L Suralaga 5/10/1982 087763217489 zaki.anwar82@gmail.com Fakultas Hukum Pranata Komputer S1 

25 ZAINAB HAMZAH P DILI 5/7/1984 087882074228 
hamzahzainab57@gmail.co
m 

Staf fakultas 
Ekonomi Pranata Komputer S1 

26 RENA FEBRIANA P AMPENAN 26/2/1992 081997606265 
laniaputrialena30@gmail.co
m 

Fakultas 
Pertanian Tenaga Kependidikan S1 

27 BASRI L ANJANI 16/8/1982 081915768449 basrikeren@gmail.com Biro Umum Satpam 
SM
A 

28 ABDURAHMAN L 
LINGKOK 
DUDU 20/02/1989 081997728574 

abdurrahmandure@gmail.co
m  

Fakultas 
Perikanan Tenaga Kependidikan S1 

29 MUH. NURSABKI L  Suralaga 30/12/1990 085934858323 
muhammadnursabki@gmail.
com Biro akademik Tenaga Kependidikan S1 

30 AHYAR ANSORI L  Suralaga 16/08/1987 085333555256 ahyaransori@gmail.com Biro Akademik Tenaga Kependidikan S1 

31 M. IRPANUDDIN L KELAYU 31/12/1980 081939443448 m.irfan@gmail.com Biro Umum Satpam S1 

32 MAAD ADNAN L ANJANI 23/02/1991 081907588491 maadadnan@gmail.com Biro umum Tenaga Kependidikan S1 

33 
ALU AMRUL HUSNI, 
SP L MASBAGIK 6/9/1973 081803118556 miklong@gmail.com 

Fakultas 
Pertanian Tenaga Kependidikan S1 

34 
BAIQ DEWI 
MARPINJUN P PADAMARA 5/12/1980 085205227865 marpinjun@gmail.com 

Biro 
Kemahasiswaan Tenaga Kependidikan 

SM
A  

35 
HENDRA 
SUMARTONO L MASBAGIK 31/12/1987 087754324988 

hendrasumartono@gmail.co
m  

UPT Lab. 
Bahasa tenaga kependidikan D3 

 

 

mailto:basrikeren@gmail.com
mailto:abdurrahmandure@gmail.com
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