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KEPUTUSAN 

NOMOR : 032/R/SK/Q/VII/2017 

 

tentang 

PEDOMAN AKADEMIK 

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA MALANG 

TAHUN AKADEMIK 2017/2018 

 

REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA MALANG 

 

 

Menimbang : 1.  Bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi sesuai dengan PP 19/2005, dipandang perlu adanya suatu pedoman 

akademik. 

2.  Bahwa sesuai dengan butir 1, maka perlu diterbitkan Pedoman Akademik Universitas 

Katolik Widya Karya Malang, yang memberikan arah pelaksanaan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi.  

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional; 

 2.  Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

 3.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

 4.  Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 

 5. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan 

Tinggi; 

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

 7.  AD/ART Yayasan PTK Adisucipto Malang; dan 

 8.  Statuta Universitas Katolik Widya Karya Malang Tahun 2011. 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : 

Pertama : Pedoman Akademik Universitas Katolik Widya Karya Malang Tahun Akademik 

2017/2018 sebagaimana terdapat pada lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tak 

terpisahkan dari keputusan ini. 

Kedua : Pedoman Akademik sebagaimana dimaksudkan diktum pertama berlaku untuk: 

a. Seluruh mahasiswa peserta Program Sarjana dan Program Diploma. 

b. Seluruh dosen pembina mata kuliah. 

c. Seluruh dosen penasihat akademik/dosen wali. 

d. Seluruh pejabat struktural akademik dan/atau administratif terkait. 

Ketiga : Hal-hal yang belum tercantum dalam Pedoman Akademik ini akan diatur dalam 

peraturan tersendiri. 
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Keempat : Pedoman Akademik ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian 

hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana 

mestinya. 
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I.   SEPINTAS TENTANG UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA MALANG 

 

 

1.1. Sejarah Singkat  

Pendidikan merupakan salah satu modal dasar pertahanan dan perkembangan suatu negara yang 

merupakan tonggak kekuatan dan keberhasilan suatu negara. Tingkat pendidikan menjadi tolak ukur 

kemampuan suatu negara dan sebagai aset penting yang menjadikan negara bertumbuh lebih maju. 

Sedemikian pentingnya hal ini sehingga tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa diamanatkan oleh 

pendiri Negara Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.   

Universitas Katolik Widya Karya Malang adalah lembaga pendidikan yang bertumbuh melalui 

perjuangan, yang diawali dari respon atas situasi politik yang memanas pada tahun 1964. Beberapa 

wakil pemuda, mahasiswa, sarjana, serta partai politik Katolik di Kota Malang membentuk sebuah 

forum yang kemudian berdiri secara formal dengan nama ASKAM (Aksi Sosial Katolik Malang). 

ASKAM inilah yang kemudian mengusulkan berdirinya Perguruan Tinggi Katolik di Malang. Jalan 

yang ditempuh adalah menggandeng Yayasan Atmajaya Jakarta untuk mendirikan Universitas Katolik 

Indonesia Atmajaya Cabang Malang. Usaha ini berhasil dengan baik dan pada tanggal 10 Agustus 

1964 universitas ini resmi berdiri. Pada awal berdirinya membuka 4 (empat) fakultas, yaitu Fakultas 

Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Rektor 

pertama adalah Prof. Dr. G. Harjoko, O.Carm., dan Ketua Yayasan PTK Adisucipto adalah Mayor 

F.X. Sutrisno.  

Masa-masa perkembangan (transisi ekonomi 1965-1970) menjadi salah satu masa terberat 

dalam sejarah perkembangan Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Cabang Malang. Salah satu di 

antaranya adalah adanya larangan untuk membuka cabang universitas di kota lain. Kebijakan ini 

membawa dampak Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Cabang Malang melepaskan diri dan 

membubarkan diri pada tahun 1972. Perjuangan tidak terhenti sampai di sini. Demi tetap 

berlangsungnya pendidikan maka sebelum melepaskan diri dibentuklah sebuah akademi, yaitu 

Akademi Perusahaan Katolik (APK) St. Thomas Aquino (1968). Berdasarkan SK Yayasan No. 

01/Kep/II/1973 pada tanggal 6 Februari 1973 Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Cabang 

Malang diubah menjadi Universitas Katolik Indonesia Malang. Perubahan ini hanya mampu bertahan 

selama 1 tahun (sampai 1974) kemudian ditutup dan dibukalah Akademi Sekretaris Katolik (ASK) St. 

Thomas Aquino. 

Kedua akademi berjalan dan berkembang baik hingga tahun 1982 sehingga yayasan kemudian 

menggabungkan serta menambah beberapa fakultas lagi dan meleburkannya dalam Universitas 

Katolik Widya Karya (UKWK) Malang. Awal berdiri universitas ini hanya terdapat 3 (tiga) fakultas 

dengan 5 (lima) jurusan, yaitu Fakultas Ekonomi (Jurusan Manajemen Perusahaan dan Jurusan 

Akuntansi), Fakultas Pertanian (Jurusan Sosial Ekonomi dan Jurusan Teknologi Hasil Pertanian), dan 

Fakultas Teknik (Jurusan Mesin). Perkembangan selanjutnya, mengacu pada Rencana Induk 

Pengembangan (RIP) I tahun 1982-1987, ditambahkan Jurusan Sipil pada Fakultas Teknik, Fakultas 

Hukum (Jurusan Keperdataan), D3 Mitek (Manajemen Informatika dan Teknik Komputer), dan D3 

Manajemen Perkantoran. Saat ini Ketua Pembina Yayasan PTK. Adisucipto adalah Mgr. H.J.S. 

Pandoyoputro, O.Carm. (Uskup Malang), dan Rektor Universitas Katolik Widya Karya Malang 

adalah Albertus Herwanta, O.Carm., M.A. 

Perjalanan sejarah yang penuh semangat dan pengorbanan tinggi meniscayakan keberadaannya 

yang bernilai dan patut dipertahankan. Apalagi, visi UKWK adalah menjadi universitas berkualitas 

dan relevan yang berjiwa Kristiani, yang semuanya itu menjadi keutamaan dalam berkontribusi bagi 

kesejahteraan masyarakat. Bersama dengan alumni dan para pengampu kepentingan, UKWK ikut 

serta menciptakan masyarakat Indonesia Baru dengan nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan iman 

Kristiani.  

 

1.2. Visi, Misi dan Tujuan 

A. Visi  

Menjadi komunitas akademik berkualitas dengan menerapkan IPTEKS dalam karya yang 

dijiwai nilai-nilai Katolik dan Pancasila. 
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B. Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang humanis, dialogis, kreatif, 

inovatif, produktif, efektif-efisien dan interdisipliner. 

2. Menyelenggarakan penelitian dengan mengintegrasikan berbagai ilmu 

pengetahuan, melakukan dialog iman dan akal, mentaati etik, dan terbuka terhadap 

perkembangan IPTEKS. 

3. Menyelengarakan pengabdian kepada masyarakat untuk menciptakan 

kesejahteraan umum (bonum commune). 

 

C. Tujuan 

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan perguruan tinggi. 

2. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang sesuai 

dengan kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan. 

3. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang selaras dengan 

kebutuhan masyarakat. 

4. Meningkatkan sistem pembelajaran di perguruan tinggi. 

5. Meningkatkan kualitas pengadaan dan pengelolaan dana, sarana, dan prasarana 

yang diperlukan untuk penyelenggaraan beragam program. 

6. Mengembangkan IPTEKS yang selalu baru dan mengabdikannya bagi kepentingan 

masyarakat. 

 

1.3. Tri Dharma 

A. Pendidikan dan Pengajaran 

1. Dasar Hukum 

Dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, UKWK Malang mendasarkan 

diri pada: 

 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 

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

 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia. 

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

 Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang 

Pendidikan Tinggi, dan 

 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi. 

 

2. Program Pendidikan 

UKWK Malang saat ini menyelenggarakan 7 (tujuh) Program Pendidikan Sarjana 

(S1) dan 2 (dua) Program Pendidikan Diploma (D3), yang semuanya telah 

terakreditasi BAN–PT. Sebaran program pendidikan menurut fakultas adalah 

sebagai berikut: 

a. Program Pendidikan Sarjana (S1) 

Tabel 1.1. Program Pendidikan Sarjana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS JURUSAN/PRODI 

Ekonomi Manajemen 

 Akuntansi 

Pertanian Teknologi Hasil Pertanian 

 Agribisnis 

Teknik Mesin 

 Sipil  

Hukum Ilmu Hukum 
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b. Program Pendidikan Diploma (D3): 

Tabel 1.2. Program Pendidikan Diploma 

 

 

 

 

 

B. Penelitian  

Sejak tahun 2013, UKWK telah bertekad untuk menjadi sebuah Research 

University. Dalam usahanya itu, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

(LPPM) merupakan bagian sentral dan strategis dari sebuah perguruan tinggi, karena 

merupakan pintu penghubung dengan pihak di luar kampus dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni sesuai misi yang diemban perguruan tinggi. Selain itu, 

LPPM juga berfungsi menegakkan eksistensi universitas di tengah perkembangan 

dinamis masyarakat Indonesia. Dalam upaya mewujudkan Research University, para 

dosen memanfaatkan peluang hibah riset, baik dari dalam maupun luar negeri, serta 

meningkatkan fasilitas laboratorium. 

Saat ini UKWK telah menentukan kebijakan dan arah pengembangan penelitian 

yang dituangkan dalam dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP) 2014-2018. Tujuan 

dari penyusunan RIP adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan layanan kepada masyarakat luas. 

2. Memenuhi kebutuhan mitra (stake holders). 

3. Meningkatkan produk intelektual yang terlindungi secara hukum (Hak atas 

Kekayaan Intelektual). 

4. Meningkatkan karya ilmiah dan publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi 

dan jurnal internasional, dan 

5. Mengembangkan bahan ajar (hand out, modul, buku ajar). 

Secara ringkas dokumen tersebut menjelaskan tentang kebijakan tema pokok 

penelitian untuk tahun 2014-2018 yaitu KETAHANAN MASYARAKAT. Penentuan 

tema tersebut sejalan dengan visi dan misi UKWK, yang dihayati dan diamalkan dalam 

Rencana Strategis (Renstra), diharapkan UKWK mampu mengembangkan sumberdaya 

lokal untuk mewujudkan ketahanan masyarakat secara berkelanjutan. Tema ini 

mendasari pengembangan penelitian yang dilakukan oleh civitas academica. Untuk 

mewujudkan visi penelitian, tema pokok di terjemahkan dalam 5 (lima) topik arah 

penelitian yaitu: 

 Topik 1 : Ketahanan ekonomi dan usaha lokal untuk meningkatkan daya saing. 

 Topik 2 : Pangan lokal bervisi global. 

 Topik 3 : Keadilan masyarakat di era global. 

 Topik 4 : Bahan dan struktur berbasis komposit. 

 Topik 5 : Pengembangan Sistem Informasi dan Software untuk Pendidikan. 

  

C. Pengabdian pada Masyarakat 

Perguruan tinggi sebagai lembaga yang mengkaji dan meneliti ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni, harus dapat menerapkan hasil pengkajiannya melalui kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat secara bermakna, konsekuen dan konsisten. Masyarakat 

harus dapat merasakan manfaatnya baik secara teoritis maupun praktis guna memenuhi 

berbagai kebutuhan dan pemecahan masalah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. 

Tujuan pengabdian kepada masyarakat adalah memberdayakan masyarakat 

melalui kegiatan pendampingan dan pembimbingan dengan memanfaatkan potensi warga 

masyarakat, demi masyarakat yang mandiri dan tanggap terhadap perubahan. Kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan secara mandiri oleh dosen dengan 

FAKULTAS JURUSAN 

Ekonomi Manajemen Perkantoran 

Teknik Manajemen Informatika  
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melibatkan mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat yang hidup dan berkembang 

dalam masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mengingat bahwa pengabdian kepada 

masyarakat sedapat mungkin melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaannya. Mahasiswa 

mendapatkan manfaat untuk mengaplikasikan teori yang telah dipelajari dan 

mendapatkan kesempatan untuk bekerjasama dengan dosen. 

 

1.4. Struktur Organisasi 

A. Organ 

1.  Universitas Katolik Widya Karya adalah lembaga pendidikan yang berkedudukan 

di Malang terdiri dari: 

a. Pimpinan: 

Rektor dan Wakil Rektor. 

b. Dewan Penyantun. 

c. Badan Normatif dan Perwakilan: 

Senat Universitas. 

d. Pelaksana Akademik: 

Fakultas, Jurusan/Program/Bidang, Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

pada Masyarakat, Pusat Penelitian (PUSLIT), Pusat Pengabdian Kepada 

Masyarakat (PUSDIKAT),  Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Pelaksana 

Administrasi, Biro dan Bagian. 

e. Unit Penunjang: 

Perpustakaan, Laboratorium, dan Hubungan Masyarakat (HUMAS). 

2.  Pimpinan universitas merupakan perangkat pengambil keputusan tertinggi dalam 

penyelengaraan pendidikan, terdiri dari Rektor yang dalam bidang akademik 

bertanggung jawab kepada Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Republik Indonesia, sedangkan dalam bidang administrasi dan keuangan kepada 

Yayasan PTK Adisucipto Malang serta melaksanakan arahan, kebijakan umum, 

menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi 

atas dasar keputusan Senat Universitas. Dalam melaksanakan tugasnya Rektor 

dibantu oleh Wakil Rektor 1 yang menangani bidang akademik, Wakil Rektor 2 

yang menangani bidang administrasi umum, personalia, keuangan, dan 

perlengkapan, serta Wakil Rektor 3 yang menangani bidang kemahasiswaan dan 

alumni. 

3.  Dewan Penyantun merupakan unsur penasihat universitas sebagai forum 

komunikasi dan partisipasi tokoh-tokoh masyarakat dalam pelaksanaan 

kebijakan pendidikan terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai 

minat dan perhatian khusus terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh 

UKWK. 

4.  Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi 

universitas yang anggotanya terdiri dari Guru Besar, Rektor, para Wakil Rektor, 

para Dekan dan wakil Dosen Fakultas. 

5.  Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan kegiatan 

akademik dan/atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu, teknologi 

tertentu yang terdiri dari unsur-unsur: 

a. Pimpinan Fakultas: Dekan. 

b. Badan normatif dan perwakilan: Senat Fakultas. 

c. Pelaksana akademik: Jurusan/Program/Bidang dan Laboratorium. 

6.  Pimpinan Fakultas adalah Dekan yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Rektor.  

7.  Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi kelembagaan 

dan dosen di lingkungan fakultas yang mempunyai wewenang untuk 

menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas untuk fakultas yang 

bersangkutan. 
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8.  Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan 

pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu 

pengetahuan dan teknologi tertentu, dipimpin oleh Ketua Jurusan yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan. 

9.  Program merupakan unsur pelaksana akademik pada fakultas yang 

melaksanakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesional pada 

jenjang diploma dalam sebagian atau salah satu cabang ilmu pengetahuan dan 

teknologi tertentu, dipimpin oleh Ketua Program yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan. 

10.  Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) merupakan 

unsur pelaksana di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

dipimpin oleh seorang Kepala LPPM yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Rektor. 

11.  Pusat Penjaminan Mutu (PPM) merupakan unsur pengendali dan pengarah 

organisasi dalam hubungannya dengan mutu, baik secara akademik maupun non 

akademik yang dipimpin oleh seorang Kepala PPM yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Rektor.  

12.  Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUSTIK) merupakan unsur 

penunjang akademik dan non akademik yang merupakan Unsur Pelaksana di 

bidang teknologi informasi; dipimpin oleh Kepala PUSTIK yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. 

13.  Hubungan Masyarakat (HUMAS) merupakan unsur dan sarana penunjang yang 

merupakan unit pelaksana dokumentasi, publikasi, dan kerjasama dengan para 

pihak di dalam dan luar negeri, yang dipimpin oleh Kepala HUMAS yang berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.  

14.  Biro Administrasi Akademik (BAA) merupakan unsur pelaksana administratif di 

bidang akademik yang dipimpin oleh Kepala BAA yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Rektor, dan kegiatan sehari-harinya dibina oleh 

Wakil Rektor 1. 

15.  Biro Administrasi Umum (BAU) merupakan unsur pelaksana administratif yang 

menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif di bidang kerumah-

tanggaan, kepegawaian, umum, keuangan, dan perlengkapan yang dipimpin oleh 

Kepala BAU yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor, dan 

kegiatan sehari-harinya dibina oleh Wakil Rektor 2. 

16.  Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA) merupakan unsur pelaksana 

administratif di bidang Kemahasiwaan yang dipimpin oleh Kepala BKA yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor, dan kegiatan sehari-

harinya dibina oleh Wakil Rektor 3. 

17.  Laboratorium merupakan unsur pelaksana akademik dan sarana penunjang 

Jurusan/ Program, dipimpin oleh Kepala Laboratorium yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Dekan/Ketua Jurusan/Ketua Program. 

18.  Perpustakaan adalah unsur penunjang akademik yang merupakan Unit Pelaksana 

Teknik (UPT) di bidang kepustakaan; dipimpin oleh Kepala Perpustakaan yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor; dan kegiatan sehari-

harinya dibina oleh Wakil Rektor 1. 

19.  Unit-unit lain yang dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan organisasi.  

 

Struktur Organisasi UKWK sebagaimana terlihat pada Lampiran 1. 

B. Fungsi 
1.  Universitas Katolik Widya Karya: 

a. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran di atas 

pendidikan menengah, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian. 

c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat. 

d. Mengembangkan kelembagaan universitas. 

e. Membina dan mengembangkan sivitas akademika dan warga kampus 

lainnya dalam hubungannya dengan kehidupan akademik, sosial, budaya 

dan kerohanian, dan 

f. Menyelenggarakan kerjasama dengan perguruan tinggi dan instansi atau 

lembaga lainnya. 

2.  Dewan Penyantun berfungsi menjaga dan memelihara hubungan baik antara 

masyarakat, instansi pemerintah dan badan swasta dengan universitas serta ikut 

mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan universitas. 

3.  Senat Universitas: 

 a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan universitas. 

 b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta 

kepribadian sivitas akademika. 

 c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi. 

 d. Memberi pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja yang diajukan Rektor. 

 e. Menilai pertanggungjawaban Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah 

ditetapkan. 

 f. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan 

mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada universitas. 

 g. Memberikan pertimbangan kepada Yayasan berkenaan dengan calon 

Rektor yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor dan dosen yang 

dicalonkan memangku jabatan akademik di atas Lektor. 

 h. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika, dan 

 i. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan pada universitas bagi 

mereka yang memenuhi persyaratan. 

4.  Fakultas: 

a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan dan mengembangkan program-

program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

b. Membina dan mengembangkan tenaga akademik, dan mahasiswa, dan 

c. Mengelola dana, sarana dan prasarana kegiatan akademik, baik yang 

berasal dari universitas maupun masyarakat untuk aktivitas-aktivitas 

tertentu. 

5.  Senat Fakultas: 

a. Merumuskan kebijakan akademik fakultas. 

b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan, dan 

kepribadian dosen. 

c. Merumuskan norma dan tolak ukur pelaksanaan penyelenggaraan fakultas. 

d. Menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan 

akademik yang telah ditetapkan dalam butir a, dan atas penyelenggaraan 

fungsi fakultas lainnya. 

e. Memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai calon yang diajukan 

untuk diangkat menjadi pimpinan fakultas, dan 

f. Memberikan pertimbangan pembukaan dan penutupan jurusan, 

laboratorium, studio dan program studi kepada Dekan. 

6.  Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM): 

a. Merencanakan dan melaksanakan penelitian. 

b. Mengkoordinasikan, memantau dan menilai kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh LPPM. 

c. Mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

yang diselenggarakan oleh DIKTI maupun pihak lain. 
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d. Melaksanakan penerbitan jurnal penelitian (WAWASAN) dan jurnal 

pengabdian kepada masyarakat (ASAWIKA). 

e. Mengkoordinasikan penerbitan jurnal ilmiah fakultas-fakultas di 

lingkungan universitas. 

f. Menyatukan hasil penelitian dengan abdimas, dan 

g. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan KKN. 

7.  Pusat Penjaminan Mutu (PPM): 

a. Mengkoordinasikan, memonitoring, mengevaluasi pelaksanaan Standard 

Operating Procedure (SOP) di semua unit. 

b. Mengembangkan sistem evaluasi diri berbasis sistem informasi yang 

meliputi Plan, Do, Check, Action (PDCA). 

c. Mengembangkan penjaminan mutu administrasi umum dan akademik 

(PDCA), dan 

d. Mengembangkan database lulusan berdasarkan tracer study menggunakan 

Sistem Informasi Manajemen (SIM). 

8.  Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUSTIK): 

a. Memberi informasi data (akademik maupun nonakademik) yang 

dibutuhkan masing-masing unit. 

b. Meminta informasi dan menyimpan data (akademik maupun nonakademik) 

dari masing-masing unit. dan 

c. Mengevaluasi dan memberi saran penggunaan piranti keras dan piranti 

lunak disemua unit. 

9.  Hubungan Masyarakat (HUMAS): 

a. Mendokumentasikan semua kegiatan UKWK, baik akademik maupun non 

akademik. 

b. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi kegiatan-kegatan promosi 

secara berkesinambungan. 

c. Mempublikasikan kegiatan-kegiatan UKWK, baik akademik maupun non 

akademik kepada masyarakat, dan  

d. Membangun kerjasama dan bersinergi dengan pemangku kepentingan, 

lembaga pendidikan dan non pendidikan, dalam dan luar negeri. 

10.  Biro Administrasi Akademik (BAA): 

a. Melaksanakan administrasi akademik. 

b. Melaksanakan administrasi registrasi dan mutasi mahasiswa. 

c. Melaksanakan kegiatan administrasi akademik sebagaimana ketentuan 

Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah VII. 

d. Melaksanakan dan mengembangkan kerjasama di bidang administrasi 

akademik dengan pihak lain dalam rangka memperkenalkan universitas. 

11.  Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni (BKA): 

a. Melaksanakan administrasi kemahasiswaan. 

b. Melaksanakan administrasi alumni. 

c. Melaksanakan administrasi kegiatan kemahasiswaan sebagaimana 

ketentuan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah VII, 

dan 

d. Melaksanakan dan mengembangkan kerjasama di bidang administrasi 

kemahasiswaan dengan pihak lain dalam rangka memperkenalkan 

universitas. 

12.  Biro Administrasi Umum (BAU): 

a. Melaksanakan administrasi umum. 

b. Melaksanakan administrasi perlengkapan. 

c. Melaksanakan administrasi kerumahtanggaan. 

d. Melaksanakan administrasi kepegawaian, dan 

e. Melaksanakan administrasi keuangan. 
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13.  Jurusan: 

a. Melakukan pembinaan  sivitas akademika, dan 

b. Melakukan peran sebagai sumber daya untuk program kegiatan akademik 

dan pengembangan disiplin ilmu sesuai dengan bidang studi yang 

bersangkutan. 

14.  Program Studi: 

a. Melakukan pendidikan profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu, 

dan teknologi tertentu bagi program pendidikan yang ada. 

b. Melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

dan 

c. Melakukan pengabdian kepada masyarakat. 

15.  Laboratorium: 

a. Menyiapkan sarana penunjang untuk melaksanakan pendidikan dan 

pengajaran yang meliputi aplikasi metodologis dalam satu atau sebagian 

cabang-cabang ilmu dan teknologi sesuai dengan bidang studi yang 

bersangkutan dalam rangka memperoleh wawasan eksperimental. 

b. Menyiapkan sarana penunjang untuk melaksanakan penelitian dan 

pengembangan dalam satu atau  subbagian cabang ilmu dan teknologi sesuai 

dengan bidang studi yang bersangkutan, dan 

c. Menyiapkan sumber daya dasar (perangkat lunak dan perangkat keras) untuk 

mengembangkan disiplin ilmu sesuai dengan bidang ilmu yang 

bersangkutan. 

16.  Perpustakaan: 

a. Memberi layanan bagi pemanfaatan bahan kepustakaan yang berisi 

kumpulan buku, majalah, surat kabar, naskah, dokumen, bahan kearsipan, 

mikro film, rekaman pita audio, rekaman video, rekaman laser, dan film. 

b. Menghimpun, mendokumentasikan dan memelihara bahan kepustakaan. 

c. Menerbitkan dan menyebarluaskan informasi bahan kepustakaan. 

d. Mengusahakan resensi buku-buku baru. 

e. Memberikan kemudahan untuk meningkatkan proses belajar-mengajar. 

f. Memberikan kemudahan untuk penelitian dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

g. Memberikan kemudahan untuk pengembangan pengabdian kepada 

masyarakat. 

h. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepustakaan, dan 

i. Melakukan kerjasama dengan perpustakaan lain untuk pemanfaatan dan 

pengembangan. 

17.  Pusat Pembinaan Rohani (Campus Ministry) 

a. Merencanakan, mengkoordinasi dan bekerja sama dengan unsur-unsur 

terkait dalam kegiatan-kegiatan kerohanian; dan 

b. Melaksanakan kegiatan kerohanian dalam bentuk peribadatan, pendalaman 

iman dan pastoral mahasiswa, kegiatan studi dan forum diskusi. 

 

1.5. Fakultas, Jurusan, dan Program 

A. Fakultas 

1. Fakultas Ekonomi 

2. Fakultas Pertanian 

3. Fakultas Teknik 

4. Fakultas Hukum 

 

B. Jurusan/Program Studi 

Dalam suatu fakultas dapat diselenggarakan pendidikan akademik dalam jenjang Sarjana 

Strata 1. Dalam pengembangannya UKWK saat ini memiliki jurusan: 

1. Manajemen yang berada dalam pembinaan Fakultas Ekonomi. 
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2. Akuntansi yang berada dalam pembinaan Fakultas Ekonomi. 

3. Teknologi Hasil Pertanian yang berada dalam pembinaan Fakultas Pertanian. 

4. Agribisnis yang berada dalam pembinaan Fakultas Pertanian. 

5. Mesin yang berada dalam pembinaan Fakultas Teknik. 

6. Sipil yang berada dalam pembinaan Fakultas Teknik. 

7. Ilmu Hukum yang berada dalam pembinaan Fakultas Hukum. 

 

dan Program Diploma 3: 

1. Manajemen Perkantoran yang berada dalam pembinaan Fakultas Ekonomi. 

2. Manajemen Informatika yang berada dalam pembinaan Fakultas Teknik. 
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II. ADMINISTRASI KEMAHASISWAAN 

 

2.1. Masukan dan Admisi Mahasiswa 

A. Masukan Mahasiswa 

Rincian masukan dan program pendidikan tercantum dalam Tabel 2.1 

Tabel 2.1 Masukan dan Program Pendidikan  

PROGRAM PENDIDIKAN Jenjang Masukan 

A. Fakultas Ekonomi  

SMA semua 

jurusan/SMK semua 

jurusan/Paket C 

1. Jurusan Manajemen S1 

2. Jurusan Akuntansi S1 

3. Program Manajemen Perkantoran D3 

B. Fakultas Pertanian  

1. Jurusan Teknologi Hasil Pertanian S1 

2. Jurusan Agribisnis S1 

C. Fakultas Teknik  

1. Jurusan Mesin S1 

2. Jurusan Sipil S1 

3. Program Manajemen Informatika D3 

D. Fakultas Hukum  

1. Bidang Ilmu Hukum S1 

 

B. Admisi Mahasiswa 

Admisi adalah kegiatan memberi status mahasiswa kepada seseorang yang hendak 

menempuh studi di UKWK. Admisi dapat terjadi karena: 

 Penerimaan Mahasiswa Baru. 

 Perpindahan mahasiswa antar fakultas/jurusan/program di lingkungan UKWK. 

 Perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke UKWK. 

 

1.  Admisi Mahasiswa Baru 

Tata cara dan persyaratan admisi mahasiswa baru adalah sebagai berikut: 

a. Calon mahasiswa mendaftarkan diri di Bagian Pendaftaran dengan cara 

membeli formulir pendaftaran. 

b. Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima, melakukan pembayaran biaya 

pendidikan di bank yang ditentukan dengan besaran dan waktu sesuai 

ketentuan. 

c. Calon mahasiswa menyerahkan bukti asli pembayaran bank dan membawa 

2 (dua) lembar fotokopi bukti pembayaran ke Bagian Keuangan untuk 

disahkan. 

d. Calon mahasiswa melakukan registrasi di Bagian Pendaftaran dengan 

menyerahkan formulir pendaftaran yang telah terisi lengkap dan 

melampirkan: 

1) 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran bank yang sudah 

disahkan oleh Bagian Keuangan. 

2) 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah SMA/SMK/Paket C yang sudah 

dilegalisasi*. 

3) 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Nilai SMA/SMK/Paket C yang sudah 

dilegalisasi*. 
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4) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga.  

5) 1 (satu) lembar fotokopi Akte Kelahiran. 

6) 1 (satu) lembar fotokopi paspor (Khusus untuk calon mahasiswa 

yang berstatus Warga Negara Asing). 

 Bagi calon mahasiswa yang belum menerima Ijazah SMA/SMK, 

namun telah dinyatakan lulus, dapat menyerahkan Surat Keterangan 

Lulus Sementara yang sudah dilegalisasi. 

Dengan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, seseorang sudah dapat 

dinyatakan secara resmi sebagai Mahasiswa UKWK Malang dan siap mengikuti 

kegiatan-kegiatan akademik. 

2.  Admisi Mahasiswa Pindahan Intern 

Seorang mahasiswa dapat pindah dari fakultas/jurusan/program yang satu ke 

fakultas/jurusan/program yang lain di lingkungan UKWK dengan ketentuan dan 

tata cara sebagai berikut. 

a. Ketentuan: 

1) Memiliki Ijazah SMA/SMK/Paket C yang sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku untuk fakultas/jurusan/program yang dituju. 

2) Telah melunasi semua biaya pendidikan tahun akademik 

sebelumnya. 

3) Mahasiswa pindahan intern dinyatakan diterima sebagai mahasiswa 

di jurusan/program yang baru setelah Dekan menerbitkan Surat 

Keterangan Persetujuan Pindah Intern dengan pertimbangan Ketua 

Jurusan/Program yang dilampiri konversi nilai mahasiswa ybs 

(lihat template 1.1). 

b. Tata Cara: 

1) Mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen Wali terkait rencana ybs 

pindah jurusan/program. 

2) Mengajukan Surat Permohonan Pindah Intern kepada Dekan 

Fakultas yang dituju dengan persetujuan Ketua Jurusan/Program 

dan mengetahui Dekan Fakultas asal (selambat-lambatnya 1 (satu) 

bulan sebelum dimulainya Tahun Akademik Baru). Surat 

Permohonan Pindah Intern dilampiri: 

a) 1 (satu) lembar fotokopi bukti lunas pembayaran biaya 

pendidikan dari Bagian Keuangan. 

b) 1 (satu) lembar fotokopi KHS terakhir. 

c) 1 (satu) lembar fotokopi surat Persetujuan Berhenti Studi 

Sementara (BSS) apabila mahasiswa ybs pernah melakukan 

BSS. 

3) Mahasiswa ybs menyerahkan fotokopi Surat Keterangan 

Persetujuan Pindah Intern ke Biro Administrasi Akademik (BAA), 

Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA), Bagian Keuangan, dan 

Perpustakaan untuk proses lebih lanjut. 

3.  Admisi Mahasiswa Pindahan Ekstern 

Seorang mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi 

Swasta (PTS) dapat pindah dan diterima sebagai mahasiswa UKWK Malang 

dengan ketentuan dan tata cara sebagai berikut. 

 a. Ketentuan: 

1) Calon mahasiswa telah memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 

dari perguruan tinggi (PT) asal. 

2) Masa studi di PT asal diperhitungkan dalam keseluruhan masa studi 
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di UKWK. Calon Mahasiswa berasal dari jurusan/program dan 

jenjang yang sama, serta minimal harus studi di UKWK untuk 

mengambil 20 sks atau dua semester dan untuk proses penyelesaian 

tidak melampaui batas masa studi. 

3) Hasil studi yang diperoleh Calon Mahasiswa dari PT asal dihargai 

sesuai dengan kurikulum yang berlaku di UKWK yang 

penetapannya dilakukan oleh Ketua Jurusan/Program serta 

disahkan oleh Dekan, dipakai sebagai dasar perencanaan program 

studi mahasiswa yang bersangkutan selanjutnya di UKWK. 

4) Mahasiswa pindahan ekstern dinyatakan diterima sebagai 

mahasiswa di jurusan/program yang baru setelah Dekan 

menerbitkan Surat Keterangan Persetujuan Pindah ekstern dengan 

pertimbangan Ketua Jurusan/Program yang dilampiri konversi nilai 

mahasiswa ybs (lihat template 1.1). 

 b. Tata Cara : 

1) Calon mahasiswa mendaftarkan diri di Bagian Pendaftaran dengan 

cara membeli dan mengisi formulir pendaftaran. 

2) Calon mahasiswa menemui Ketua Jurusan/Program pada 

jurusan/program yang dituju untuk melakukan konversi nilai. 

3) Calon mahasiswa membayar biaya pendidikan dan biaya konversi 

sesuai dengan waktu dan ketentuan yang telah diberikan oleh 

petugas di bagian pendaftaran. 

4) Calon mahasiswa menyerahkan bukti asli pembayaran bank dan 

membawa 2 (dua) lembar fotokopi bukti pembayaran ke Bagian 

Keuangan untuk disahkan. 

5) Calon mahasiswa melakukan registrasi di Bagian Pendaftaran 

dengan menyerahkan formulir pendaftaran yang telah terisi lengkap 

dan melampirkan: 

a) 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran bank yang sudah 

disahkan oleh Bagian Keuangan. 

b) 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah SMA/SMK/Paket C yang 

sudah dilegalisasi. 

c) 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Nilai SMA/SMK/Paket C 

yang sudah dilegalisasi. 

d) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga.  

e) 1 (satu) lembar fotokopi Akte Kelahiran. 

f) Pas photo berwarna (menggunakan jas alamamater UKWK) 

dengan ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar. 

g) Konversi nilai yang diterbitkan Ketua Jurusan/Program 

h) Surat Keterangan Pindah dari PT asal dan 1 (satu) lembar 

foto kopi transkrip akademik yang dilegalisasi oleh PT asal. 

i) Apabila calon mahasiswa telah memiliki Ijazah Perguruan 

Tinggi, maka poin (h) diganti dengan 1 (satu) lembar 

fotokopi Ijazah dan 1 (satu) lembar fotokopi Transkrip 

Akademik yang dilegalisasi oleh PT asal. 

 

2.2. Her-registrasi 

Her-registrasi/daftar ulang harus dilakukan setiap mahasiswa untuk mendapatkan status 

terdaftar sebagai mahasiswa dan mendapatkan pelayanan akademik dan administratif pada 

suatu tahun akademik. Her-registrasi dilakukan setiap awal tahun akademik dengan ketentuan 

dan tata cara berikut. 
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A. Ketentuan: 

1. Her-registrasi wajib dilakukan oleh semua mahasiswa termasuk yang sedang 

berada dalam masa Berhenti Studi Sementara (BSS) pada semester genap. 

2. Her-registrasi dapat dilakukan setelah mahasiswa melunasi seluruh biaya 

pendidikan pada semester sebelumnya dan angsuran 1 semester yang sedang 

berjalan (kecuali bagi mahasiswa yang sedang BSS). 

3. Mahasiswa yang terlambat melakukan her-registrasi akan menerima sanksi sesuai 

ketentuan Wakil Rektor 2. 

4. Mahasiswa yang tidak melakukan her-registrasi selama 2 (dua) kali berturut-turut 

dianggap keluar/mengundurkan diri dari UKWK. 

B. Tata Cara: 

1. Meminta slip pembayaran bank di Bagian Keuangan, kemudian membayar biaya 

pendidikan di bank yang telah sesuai ketentuan. 

2. Bukti pembayaran dari bank difotokopi 1 (satu) kali, kemudian diserahkan ke 

Bagian Keuangan untuk disahkan. 

3. Menyerahkan bukti lunas pembayaran dari Bagian Keuangan ke Biro Administrasi 

Akademik (BAA). 

4. Mengisi formulir registrasi dan menyerahkannya kembali dengan menyertakan 

berkas yang belum dipenuhi saat her-registrasi awal/her-registrasi mahasiswa baru. 

5. Menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) kepada petugas untuk mendapat 

pengesahan. 

 

2.3. Berhenti Studi Sementara dan Berhenti Studi Tetap 

A. Berhenti Studi Sementara 

Berhenti Studi Sementara (BSS) dilakukan bilamana mahasiswa tidak dapat melanjutkan 

studi untuk beberapa kurun waktu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan 

telah mendapatkan Surat Persetujuan BSS dari Dekan di fakultasnya. Adapun ketentuan 

dan tata pengajuan BSS adalah sebagai berikut (Alur pengajuan BSS dapat dilihat pada 

Lampiran 2). 

1. Ketentuan: 

a. Masa BSS tidak boleh lebih dari 2 (dua) semester berturut-turut. 

b. Jumlah maksimum masa BSS selama menjadi mahasiswa adalah 4 (empat) 

semester. 

c. Masa BSS tidak diperhitungkan dalam masa studi, dan mahasiswa yang 

bersangkutan dibebaskan dari pembayaran SPP. 

d. Mahasiswa dapat mengajukan BSS apabila sudah menempuh kuliah di 

UKWK paling sedikit 2 (dua) semester berturut-turut. 

e. Mahasiswa dinyatakan sah melakukan BSS hanya jika sudah mendapatkan 

surat ijin BSS. 

f. Mahasiswa yang melakukan BSS, tetap diwajibkan melakukan her-registrasi 

pada setiap awal tahun akademik. 

g. Mahasiswa yang tidak melakukan her-registrasi dan atau BSS sampai batas 

waktu yang ditentukan dikenakan sanksi menurut aturan yang berlaku. 

2. Tata Cara: 

a. Mengambil formulir Permohonan BSS di Biro Administrasi 

Akademik/mengunduhnya lewat situs resmi UKWK. 

b. Melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Dosen Wali terkait rencana 

ybs untuk BSS. Apabila Dosen Wali menyetujui, maka formulir 

Permohonan BSS akan dibubuhi paraf untuk kemudian meminta persetujuan 

Ketua Jurusan/Program. 

c. Mengajukan formulir Permohonan BSS kepada Dekan dengan dilampiri: 

1) Bukti lunas pembayaran biaya pendidikan dari Bagian Keuangan 

2) Bukti bebas peminjaman buku dari Perpustakaan. 
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d. Dekan menerbitkan Surat Persetujuan BSS dengan tembusan kepada Rektor, 

Para Wakil Rektor, Ketua Jurusan/Program, dan Dosen Wali. 

e. Batas akhir mengurus BSS adalah satu bulan setelah perkuliahan berjalan 

pada setiap semester. Mahasiswa yang terlambat mengurus BSS tidak 

memperoleh pembebasan pembayaran uang SPP pada semester yang sedang 

berlangsung. 

 

B. Berhenti Studi Tetap 

Berhenti Studi Tetap (BST) adalah keadaan dimana mahasiswa mengundurkan diri/tidak 

lagi melanjutkan studi di UKWK. Alur pengajuan BST dapat dilihat pada Lampiran 3.  

1. Alasan BST: 

a. Mahasiswa ybs pindah ke Perguruan Tinggi lain. 

b. Mengundurkan diri karena akan bekerja atau alasan-alasan lainnya. 

c. Dikeluarkan oleh UKWK Malang karena tidak memenuhi syarat batas masa 

studi yang ditetapkan (putus studi) atau karena pelanggaran hukum.  

d. Mahasiswa ybs tidak melakukan her-registrasi selama 2 kali berturut-turut. 

2. Ketentuan dan Tata Cara Pengajuan BST: 

a. Mahasiswa yang mengajukan BST karena alasan (1.a) dan (1.b) mengambil 

formulir BST di Biro Administrasi Akademik/mengunduhnya lewat situs 

resmi UKWK. 

b. Melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Dosen Wali terkait rencana 

ybs untuk BST. Apabila Dosen Wali menyetujui, maka formulir 

Permohonan BST akan dibubuhi paraf untuk kemudian meminta persetujuan 

Ketua Jurusan/Program dan Dekan. 

c. Mengajukan formulir Permohonan BST kepada Rektor (melalui BAA) 

dengan dilampiri: 

1) Bukti lunas pembayaran biaya pendidikan dari Bagian Keuangan 

2) Bukti bebas peminjaman buku dari Perpustakaan. 
d. Rektor menerbitkan Surat Persetujuan BST dengan tembusan kepada Para 

Wakil Rektor, Dekan, Ketua Jurusan/Program, dan Dosen Wali. 
e. BAA menerbitkan Transkrip Akademik yang ditandatangani oleh Dekan, 

berdasarkan Surat Persetujuan BST yang diterbitkan Rektor. 
 

Mahasiswa yang dinyatakan putus studi atau dikeluarkan oleh Universitas karena suatu 

pelanggaran hukum, hanya mendapat Kartu Hasil Studi selama kuliah, tanpa surat 

keterangan studi dari Universitas. 

 

2.4. Biaya Administrasi Keuangan 

Biaya administrasi keuangan adalah biaya administrasi yang harus dipenuhi oleh mahasiswa 

agar memperoleh hak pelayanan akademik dan administrasi pada tahun akademik tertentu. 

Macam biaya administrasi keuangan adalah sebagai berikut ini. 

A. Biaya Pada Tahun Pertama 

1. Her-registrasi 

2. Orientasi Studi dan Serangkaian Acara Pendampingan Awal Mahasiswa Baru 

(SAPA MABA) 

3. Pakaian Seragam 

4. Perpustakaan dan Teknologi Informasi 

5. Sumbangan Wajib Pembangunan (SWP) 

6. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) 

7. Ujian Akhir Semester 

8. Test TOEFL 

Biaya-biaya tersebut belum termasuk praktikum mata kuliah. 
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B. Biaya Pada Tahun Kedua dan Seterusnya 

1. Her-registrasi 

2. SPP 

3. Ujian Akhir Semester (UAS) 

4. Praktikum Mata Kuliah 

5. Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk mahasiswa jurusan Teknologi Hasil 

Pertanian dan Agribisnis; Praktik Kerja Nyata (PKN) untuk mahasiswa jurusan 

Teknik Mesin dan Teknik Sipil. 

6. Skripsi (Program S1); Praktik Pengalaman Lapangan/PPL (Program D3 

Manajemen Perkantoran); Praktik Kerja Lapangan/PKL (Program D3 

Manajemen Informatika). 

7. Kuliah Kerja Nyata/KKN (Program S1) 

8. Wisuda 

9. Ijazah 

 

C. Biaya Saat Tugas Akhir 

 1. Bagi mahasiswa yang sudah lulus seluruh mata kuliah dan tinggal 

menyelesaikan tugas akhir (PPL/PKL/Skripsi), tetap diwajibkan membayar SPP 

yang berlaku untuk semester yang sedang berlangsung. 

2. Pembayaran (PPL/PKL/Skripsi) berlaku paling lama untuk dua semester. 

 

Biaya administrasi lain yang belum tercantum, diatur tersendiri. 

 

Besarnya biaya administrasi keuangan dan jadwal pembayaran ditetapkan tersendiri pada setiap 

tahun akademik. Besarnya biaya administrasi keuangan untuk mahasiswa luar negeri ditetapkan 

tersendiri pada setiap tahun akademik. 

 



16 
 

III. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN 

 

3.1. Sistem Pendidikan  

Sebagai lembaga pendidikan tinggi, UKWK menerapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

yang didasarkan pada Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi. 

 

Tujuan Umum: 

Agar perguruan tinggi dapat lebih memenuhi tuntutan pembangunan, dengan cara menyajikan 

program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel, cara tersebut akan memberi kemungkinan 

lebih luas kepada mahasiswa untuk menentukan pilihan macam jenjang profesi yang 

dikehendakinya. 

 

Tujuan Khusus: 

1. Memberi kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat 

menyelesaikan studi tepat waktu. 

2. Memberi kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengambil matakuliah yang 

sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya. 

3. Memberi kemungkinan agar sistem pendidikan dengan input dan output jamak dapat 

dilaksanakan. 

4. Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu 

dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini. 

5. Memberi kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat 

diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. 

6. Memberi kemungkinan pengalihan (transfer) kredit antar jurusan/program dalam suatu 

perguruan tinggi. 

7. Memungkinkan perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi satu ke perguruan tinggi 

lain. 

 

A. Masa dan Beban Penyelenggaraan Pendidikan 

Masa dan beban penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut: 

1. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program Sarjana dengan beban belajar 

mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks; 

2. Paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program Diploma Tiga, dengan beban 

belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks. 

 

B. Sistem Kredit Semester  

1. Semester merupakan satuan waktu pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 

(enam belas) minggu, termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir 

Semester (UAS). 

2. Satu tahun akademik terdiri dari Semester Gasal, Semester Genap, dan  Semester 

Antara. 

3. Semester Antara diselenggarakan paling sedikit selama 8 minggu, beban belajar 

mahasiswa paling banyak  9 (sembilan) SKS, sesuai beban belajar mahasiswa 

untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. 

4. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester atau SKS.  

5. SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada 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.   

6. SKS bertujuan memberi kemungkinan setiap perguruan tinggi untuk menyajikan 

program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel, sehingga memberi kesempatan 
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luas kepada mahasiswa untuk memilih program menuju suatu jenjang profesi 

tertentu yang dituntut oleh pembangunan. 

7. SKS adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi 

mahasiswa besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu 

kegiatan tertentu serta besarnya usaha untuk penyelenggaraan program pendidikan 

perguruan tinggi dan khususnya bagi tenaga pengajar. 

8. 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, 

terdiri atas: 

a. Kegiatan tatap muka: 50 (lima puluh) menit per minggu per semester 

b. Kegiatan penugasan terstruktur: 60 (enam puluh) menit per minggu per 

semester 

c. Kegiatan mandiri: 60 (enam puluh) menit per minggu per semester 

9. 1 (satu) SKS pada proses kegiatan pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain 

yang sejenis terdiri atas: 

a. Kegiatan tatap muka: 100 (seratus) menit per minggu per semester 

b. Kegiatan mandiri: 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester 

10. 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik 

bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan/atau 

proses pembelajaran lain yang sejenis: 170 (seratus tujuh puluh) menit per  minggu 

per semester 

 

Tabel 3.1 Harga Satuan Kredit Semester  

 

 

C. Beban Studi dalam Semester 

Beban studi mahasiswa dalam satu semester ditentukan atas dasar rata-rata waktu kerja 

sehari dan kemampuan individu. Pada umumnya orang bekerja rata-rata 6-8 jam selama 

enam hari berturut-turut. Seorang mahasiswa dituntut bekerja lebih lama sebab tidak saja 

ia bekerja pada siang hari tetapi juga malam hari. Kalau dianggap seorang mahasiswa 

normal bekerja rata-rata siang hari 6-8 jam dan malam hari dua jama selama enam hari 

berturut-turut, maka seorang mahasiswa diperkirakan memiliki waktu belajar sebanyak 

8-10  jam sehari atau 48-60  jam seminggu. 

 

Beban studi mahasiswa untuk tiap semester akan sama dengan 16-20 kredit semester atau 

sekitar 18 kredit semester. Dalam menentukan beban studi satu semester, perlu juga 

diperhatikan kemampuan individu. 

 

1. Hasil studi mahasiswa pada semester yang lalu diukur dengan indeks prestasi. 

Besarnya indeks prestasi kumulatif (IPK) dapat dihitung sebagai berikut ini. 

IP = 








n

i

n

i

Ki

NAiKi

1

1

.

 

 

Atau secara lebih sederhana rumus tersebut dinyatakan sebagai berikut ini. 

IP = 



K

NA) x (K
 

Perkuliahan 
Tatap Muka 

(menit) 

Terstruktur 

(menit) 

Mandiri 

(menit) 
SKS js 

Kuliah Teori 1 x 50 60 60 1 1 

Praktikum 1 x 50 50 70 1 2 
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Keterangan:  Ki = sks matakuliah yang diambil 

 NAi = Nilai akhir masing-masing matakuliah 

 IP = Indeks Prestasi, dapat indeks prestasi semester atau 

indeks prestasi kumulatif 

 n = Jumlah matakuliah 

 

Beban belajar normal ditentukan sejumlah 18-20 nilai kredit untuk semester 

pertama. Dengan IP yang dicapai pada semester tersebut kemudian diperhitungkan 

beban belajar pada semester berikutnya. 

 

2. Jumlah beban studi untuk Program Sarjana dan Program Diploma adalah seperti 

yang tercantum pada Tabel 3.2. 

 

Tabel 3.2 Beban Studi Jenjang Sarjana dan Diploma 

 PROGRAM PENDIDIKAN BEBAN STUDI 

Sarjana (S1) 144-150 sks 

Diploma 3 (D3) 110-115 sks 

 

3. Penentuan Beban Studi Semester 

 Beban studi semester adalah jumlah sks yang diambil mahasiswa dalam satu 

semester. 

 Beban studi semester mahasiswa lama ditentukan atas dasar kualitas prestasi 

belajar mahasiswa pada semester sebelumnya, yang ketentuannya dapat 

dilihat pada Tabel 3.3. 

 

Tabel 3.3 Penentuan Beban Studi Semester 

IP Semester yang bersangkutan Beban Kredit 

> 3,00 

2,50 - 2,99 

2,00 - 2,49 

1,50 - 1,99 

< 1,50 

22 - 24   sks 

19 - 21   sks 

16 - 18   sks 

12 - 15   sks 

< 12       sks 

 

 

3.2. Perwalian dan Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) 

Kegiatan akademik suatu semester diawali dengan Masa Perwalian dan Pengisian KRS. 

Perwalian merupakan bimbingan administrasi akademik dari dosen wali yang telah ditetapkan 

fakultas/program kepada mahasiswa mengenai perencanaan studi yang akan ditempuh dalam 

semester gasal atau genap. Perwalian berhubungan erat dengan pengisian KRS. Pengisian KRS 

dilakukan dengan bimbingan/pengarahan seorang dosen wali. Alur perwalian dan pengisian 

KRS dapat dilihat pada Lampiran 4. 

A. Prosedur Perwalian 

1. Mahasiswa baru pada tahun pertama tidak perlu melaksanakan perencanaan 

program studi, karena matakuliah sudah disajikan dalam bentuk paket yang harus 

diambil oleh semua mahasiswa. 

2. Mahasiswa pindahan harus melakukan kegiatan perwalian untuk membuat rencana 

studinya berdasarkan persetujuan Ketua Jurusan/Program/Dekan yang baru 

dimasuki. 
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3. Mahasiswa menyerahkan bukti lunas pembayaran keuangan dari bank untuk 

disahkan ke bagian Keuangan.  

4. Bagian keuangan mengaktivasi status mahasiswa di Sistem Informasi dan 

membagikan formulir her-registrasi.  

5. Pada awal tahun akademik mahasiswa menyerahkan formulir her-registrasi yang 

telah terisi untuk mendapatkan KHS di Biro Administrasi Akademik. 

 

B. Prosedur Pengisian KRS 

1. Mahasiswa berkonsultasi kepada dosen wali mengenai KRS yang harus diisi oleh 

mahasiswa. 

2. Konsultasi KRS dengan dosen wali terkait kode matakuliah, nama matakuliah, 

bobot sks dan nama dosen pembina. Selama masa perubahan KRS mahasiswa 

berhak mengubah perencanaan studinya dengan tidak menambah beban studi yang 

diperkenankan diambil berdasar prestasi belajar semester lalu yang sudah disetujui 

oleh dosen wali dan diijinkan di input ke Sistem Informasi (SIM). 

3. Mahasiswa mengisi perencanaan studinya yang sudah disetujui oleh dosen wali ke 

Sistem Informasi. 

4. Mahasiswa mencetak hasil inputan KRS dari SIM. 

5. KRS hasil cetak dimintakan tanda tangan ke Dosen Wali sebagai persetujuan dan 

validitas data. 

6. KRS yang telah disetujui oleh Dosen Wali diserahkan satu lembar ke Ketua 

Jurusan/Program, satu lembar ke BAA melalui Ketua Jurusan/Program (masing-

masing dilampiri KHS). 

7. Kajur melakukan transfer KRS inputan mahasiswa (mahasiswa sudah tidak dapat 

mengedit KRS lagi). 

8. Posting data KRS oleh Kajur (untuk database). 

9. Cetak Presensi mahasiswa oleh BAA. 

10. Keterlambatan penyerahan KRS tetap oleh mahasiswa ke dosen wali berakibat 

namanya tidak tercantum dalam daftar peserta matakuliah dan mahasiswa 

diwajibkan mengurus BSS. 

11. Modifikasi KRS 

a. Mahasiswa melaporkan ke dosen wali jika ada perubahan/memodifikasi 

KRS. 

b. Dosen wali koordinasi dengan  Kajur berkenaan perubahan/modifikasi  KRS 

mahasiswa. 

c. Kajur melakukan pembatalan KRS dan melakukan perbaikan. 

d. Langkah selanjutnya adalah sama dengan Prosedur Pengisian KRS point 4 

dan selanjutnya. 

   

C. Dosen Pembimbing Akademik/Dosen Wali 

Dosen wali adalah dosen tetap UKWK Malang yang ditunjuk dengan S.K. Dekan. Tugas 

Dosen Wali: 

1. Memberi pengarahan kepada mahasiswa dalam menyusun rencana dan beban studi 

serta memilih matakuliah yang akan diambil untuk semester yang akan 

berlangsung. 

2. Memantau perkembangan kegiatan akademik dan non akademik mahasiswa, serta 

memberikan bimbingan dan arahan.  

3. Memeriksa dan mengesahkan KRS dan mengijinkan kepada mahasiswa untuk 

mengisi KRS di SIM selama waktu pengisian KRS dan sebelum batas akhir 

modifikasi KRS oleh mahasiswa sebagaimana ditetapkan dalam kalender 

akademik Universitas. Keterlambatan pengisian KRS mahasiswa di SIM berakibat 

mahasiswa tidak dapat mengikuti kuliah dalam semester yang sedang berlangsung 

karena namanya tidak akan tercantum dalam daftar hadir peserta matakuliah yang 

dibuat oleh BAA. 
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4. Apabila dosen wali tidak dapat melaksanakan tugas perwalian selama masa 

perencanaan program studi, maka tugasnya diambil alih sementara oleh 

Dekan/Ketua Jurusan/Program agar perencanaan studi mahasiswa tidak terganggu. 

5. Memberikan persetujuan BSS mahasiswa yang dibimbingnya bila ada yang 

mengajukan. 

6. Memeriksa perhitungan IPK Mahasiswa yang akan melakukan yudisium dan 

memeriksa transkrip sementara. 

 

3.3. Penyelenggaraan Pendidikan 

A. Kalender Akademik 

Kalender akademik adalah pedoman bagi seluruh sivitas akademika dalam menjadwal 

semua kegiatan baik akademis maupun non akademis selama 1 (satu) tahun akademik. 

Kalender akademik disusun oleh Wakil Rektor I bersama Ka.Biro administrasi 

Akademik, disahkan oleh Senat Universitas dan ditetapkan dengan SK Rektor. 

 

B. Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus 

Serangkaian Acara Pendampingan Awal Mahasiswa Baru (SAPAMABA) merupakan 

suatu upaya untuk memperkenalkan mahasiswa baru pada kegiatan kampus sehingga 

lebih cepat beradaptasi dengan kehidupan perguruan tinggi. Tata cara, teknis 

pelaksanaan, dan evaluasi SAPAMABA diatur tersendiri.  

 

C. Perkuliahan 
1. Perkuliahan dibedakan menjadi perkuliahan teori, praktikum dan kerja lapangan, 

atau gabungan teori praktikum, teori kerja lapangan, praktikum kerja lapangan, 

gabungan antara teori, praktikum, dan kerja lapangan. 

2. Perkuliahan teori adalah perkuliahan yang bertujuan mengkaji dan menguasai 

konsep-konsep, generalisasi, teori, dan prinsip ilmiah suatu bidang studi. 

3. Perkuliahan praktikum adalah perkuliahan yang bertujuan mengaplikasikan teori 

dalam kondisi dan situasi terbatas, seperti laboratorium, workshop, bengkel, 

studio, kelas, atau instansi tertentu. 

4. Setiap perkuliahan terdiri dari kegiatan tatap muka, terstruktur dan mandiri. 

5. Kegiatan tatap muka berupa kegiatan perkuliahan terjadwal, yaitu dosen dan 

mahasiswa saling berkomunikasi langsung seperti ceramah, responsi, diskusi, 

seminar, kolokium, praktikum, dan kegiatan akademik lain. 

6. Kegiatan terstruktur mahasiswa adalah kegiatan mahasiswa di luar jam kuliah, 

terjadwal berdasarkan tugas dosen, dalam pengawasan dosen, seperti mengerjakan 

pekerjaan rumah, penulisan makalah, melakukan penelitian, penulisan laporan, dan 

kegiatan akademik lain yang relevan. 

7. Kegiatan terstruktur dosen adalah menyusun Capaian Pembelajaran, Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS), Rancangan Program Pembelajaran (RPP), Penilaian 

Hasil Belajar, dan Kontrak Perkuliahan. 

8. Kegiatan mandiri mahasiswa adalah kegiatan belajar berdasarkan program 

mahasiswa untuk memperkaya pengetahuan dalam rangka menunjang kegiatan 

tatap muka dan terstruktur, seperti belajar di perpustakaan, belajar di rumah, 

melakukan penelitian, wawancara dengan nara sumber, seminar, dan kegiatan 

akademik lain yang relevan. 

9. Kegiatan mandiri dosen adalah kegiatan perencanaan dan pengembangan 

perkuliahan yang terjadwal, seperti perkuliahan, penelitian, seminar dan kegiatan 

akademik lainnya yang relevan. 

10. Studi Lapangan adalah kunjungan ke luar kampus secara terbimbing untuk 

memperluas wawasan mahasiswa dalam suatu bidang ilmu dan teknologi yang 

status dan pelaksanaannya ditetapkan oleh jurusan/program masing-masing. 

11. Perkuliahan diselenggarakan oleh jurusan/program di bawah koordinasi Dekan. 
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Tata Cara Perkuliahan dan Praktikum 
1. Setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan, praktikum, dan kegiatan-

kegiatan akademik lainnya yang diselenggarakan oleh Fakultas/Jurusan/Program, 
sesuai dengan Kartu Rencana Studi (KRS). 

2. Kehadiran mahasiswa dipantau oleh dosen pembina mata kuliah. 
3. Kehadiran dosen dalam perkuliahan dibuat dan direkap oleh staf BAA, 

diverifikaasi oleh Kaprodi, dan dilaporkan oleh Dekan kepada Rektor setiap 
bulannya, dengan tembusan kepada Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2. 

4. Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan dibuat dan direkap oleh staf BAA dan 
dilaporkan ke Rektor pada akhir perkuliahan (pada saat masa tenang UAS), 
dengan tembusan kepada Para Wakil Rektor, Dekan, dan Ketua 
Jurusan/Program/Bidang. 

5. Pengelolaan sarana dan prasana perkuliahan berada di bawah tanggung jawab 
BAA, BAU dan Fakultas. 

6. Tata tertib perkuliahan/praktik/praktikum diatur pada bagian tersendiri dalam 
peraturan yang dikeluarkan oleh jurusan/program/bidang. 

 

D. Kuliah Kerja Nyata (KKN) 

1. Pengertian 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan kurikuler yang bersifat interdisipliner, 
merupakan bentuk pengintegrasian antara pengabdian pada masyarakat dengan 
pendidikan dan penelitian yang terutama dilaksanakan oleh mahasiswa Program 
S1 dengan bimbingan dosen. 

 
2. Tujuan 

a. Bagi mahasiswa 
1) Memperoleh pengalaman belajar yang berharga, melalui keterlibatan 

dalam masyarakat secara langsung dalam menemukan, merumuskan, 
memecahkan, dan menanggulangi permasalahan pembangunan secara 
pragmatis dan interdisipliner. 

2) Dapat memberikan pemikiran berdasarkan ilmu, teknologi dan seni 
dalam upaya untuk menumbuhkan, mempercepat gerak serta 
mempersiapkan kader-kader pembangunan. 

3) Memperoleh dan menularkan seperangkat pengetahuan, keterampilan, 
dan sikap dari dan kepada warga masyarakat dalam memecahkan 
masalah pembangunan secara pragmatis melalui pendekatan 
interdisipliner dan lintas sektoral. 

b. Bagi Perguruan Tinggi 
1) Menghasilkan sarjana pengisi tekno struktur yang lebih menghayati 

kondisi, gerak, dan permasalahan yang kompleks yang dihadapi oleh 

masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. 

2) Meningkatkan hubungan dengan Pemerintah Daerah, Instansi Teknis, 

dan masyarakat sehingga dapat lebih berperan dalam menyelesaikan 

kegiatan pendidikan serta penelitian sesuai tuntutan nyata dari 

masyarakat. 

 

3. Sasaran 

KKN mempunyai 3 (tiga) sasaran, yaitu mahasiswa, perguruan tinggi, dan 

masyarakat. 

a. Mahasiswa 

 1) Memperdalam pengertian dan penghayatan mahasiswa tentang: 

a) Cara berpikir dan bekerja secara interdisipliner atau lintas 

sektoral. 

b) Kegunaan hasil pendidikannya bagi pembangunan, khususnya 

daerah pedesaan. 
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c) Kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat desa dalam 

pembangunan. 

d) Konteks keseluruhan dari masalah pembangunan daerah 

pedesaan. 

e) Mendewasakan pikiran mahasiswa untuk menelaah dan 

memecahkan masalah yang ada di dalam masyarakat secara 

pragmatis ilmiah. 

f) Memberikan keterampilan kepada mahasiswa untuk 

melaksanakan program-program pembangunan desa. 

g) Membina mahasiswa untuk menjadi motivator dan problem 

solver. 

 2) Memberikan pengalaman dan keterampilan kepada mahasiswa 

sebagai kader pembangunan, membentuk sikap dan rasa cinta serta 

tanggung jawab terhadap kemajuan masyarakat, dan sanggup untuk 

bekerja di mana saja apabila telah menjadi sarjana. 

b. Perguruan Tinggi 

 1) Perguruan Tinggi akan mantap dalam pengisian ilmu atau pendidikan 

kepada mahasiswa, dengan adanya umpan balik sebagai hasil 

integrasi mahasiswa dengan masyarakat, sehingga kurikulum 

perguruan tinggi dapat disesuaikan dengan tuntutan pembangunan. 

 2) Dosen memperoleh berbagai kasus yang berharga, yang dapat 

digunakan sebagai contoh dalam proses pendidikan. 

 3) Meningkatkan kerjasama antara perguruan tinggi sebagai pusat ilmu 

dan teknologi dengan Instansi yang terkait dalam pelaksanaan 

pembangunan. 

 4) Ilmu yang ada di perguruan tinggi akan lebih bermanfaat apabila 

diarahkan untuk mengatasi berbagai masalah pembangunan. 

c. Masyarakat 

 1) Memperoleh bantuan tenaga dan pikiran untuk merencanakan serta 

melaksanakan proyek pembangunan. 

 2) Membaharui cara berpikir, bersikap dan bertindak sesuai dengan 

program pembangunan. 

 3) Terbentuknya kader pembangunan di dalam masyarakat untuk 

menjamin pembangunan yang berkelanjutan. 

 

4. Kegiatan 

Kegiatan KKN mencakup hal-hal sebagai berikut: 
a. Mahasiswa tidak hanya belajar di masyarakat untuk meningkatkan 

keterampilan atau menambah ilmu pengetahuan, tetapi secara nyata turut 
membangun daerah. 

b. Masyarakat bukan dijadikan sebagai obyek studi, tetapi sebagai partner 
dalam pembangunan. Mahasiswa mendampingi masyarakat dalam 
melaksanakan pembangunan dan menghubungkan masyarakat dengan 
instansi pembangunan lainnya dan bertindak sebagai inovator. 

c. Penentuan lokasi dibicarakan dan ditentukan bersama oleh universitas dan 
pemerintah daerah, sedangkan penyusunan program kegiatan oleh 
mahasiswa didasarkan pada permasalahan dan kebutuhan masyarakat desa 
setempat di bawah bimbingan/pengawasan Dosen Pembimbing dengan 
arahan dari Kepala Desa atau Aparat Pemerintah Daerah. 

d. Dalam penanggulangan permasalahan di desa para mahasiswa bekerjasama 
dengan mahasiswa di bidang ilmu lainnya. 

e. Dengan turut sertanya pimpinan universitas dan dosen dalam kegiatan KKN 
dan dengan adanya diskusi antar mahasiswa, pejabat universitas, dosen, 
pemerintah daerah dan masyarakat, diharapkan hubungan perguruan tinggi 
dengan masyarakat melalui KKN menjadi lebih erat dan kurikulum 
perguruan tinggi akan lebih sesuai dengan pembangunan. 
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5. Bobot Kredit 

KKN merupakan kegiatan intrakurikuler yang wajib untuk Program S1 dengan 

bobot kredit 2 (dua) SKS. 

 

6. Persyaratan 
a. Sekurang-kurangnya telah mengumpulkan 110 SKS dari beban studi yang 

ditetapkan oleh fakultas masing-masing. 
b. Telah diprogramkan dalam KRS. 

 

7. Penyelenggaraan 

a. KKN dilaksanakan satu kali dalam satu tahun. 

b. KKN dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat (LPPM). 

 

8. Dosen Pembimbing 

a. Mahasiswa mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing. 

b. Dosen Pembimbing serendah-rendahnya berpangkat Asisten Ahli. 

 

Tata cara, teknis pelaksanaan, dan evaluasi KKN diatur tersendiri oleh LPPM. 

  

E. Tugas Akhir 

Tugas akhir adalah tugas mahasiswa dalam rangka penyelesaian studi di UKWK Malang. 

Tugas akhir berbentuk Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) bagi Program D3 

Manajemen Perkantoran atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi Program D3 

Manajemen Informatika dan Skripsi bagi Program S1. 

1. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)/Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)/Praktik Kerja 

Nyata (PKN) adalah kegiatan latihan yang bertujuan untuk mengaplikasikan teori 

dalam bentuk kerja nyata. 

a. Pengertian 

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)/Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah 

kegiatan akademis yang dilakukan mahasiswa Program D3 dengan cara 

melakukan magang kerja dalam lembaga/instansi pemerintah atau swasta 

selama waktu tertentu sesuai dengan bidang keilmuan mahasiswa yang 

bersangkutan. 

b. Tujuan 

1) Untuk mendekatkan mahasiswa dengan kenyataan yang ada di 

lapangan dan di dalam masyarakat. 

2) Sebagai salah satu cara penerapan ilmu yang telah diperoleh selama 

studi. 

c. Bobot Kredit 

Bobot kredit PPL/PKL sebesar 4-6 sks. 

d. Persyaratan 

1) Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang berlangsung. 

2) Pada saat memprogram PPL/PKL mahasiswa hanya tinggal 

menempuh sebanyak-banyaknya 2 (dua) mata kuliah baru, dengan 

Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,50. Nilai ‘D’ untuk seluruh mata 

kuliah yang telah ditempuh tidak lebih dari 2 (dua) mata kuliah. 

3) Telah lulus mata kuliah wajib yang relevan dengan masalah PPL/PKL 

yang dipilih. 

4) Telah membuat rencana kerja PPL/PKL yang disahkan oleh dosen 

pembimbing dan disetujui oleh Ketua Program. 

5) Telah membayar biaya bimbingan dan ujian PPL/PKL. 
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6) Menyerahkan fotokopi dan menunjukkan sertifikat SAPA MABA 

yang asli kepada Ketua Program. 
e. Tata Cara Pengajuan 

1) Mengambil blanko permohonan PPL/PKL di BAA. 
2) Mengajukan permohonan kepada Ketua Program dengan diketahui 

oleh Dosen Wali dilampiri dengan: 
a) 1 (satu) lembar fotokopi KHS kumulatif. 
b) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Mahasiswa yang masih berlaku. 
c) 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran biaya bimbingan 

dan ujian PPL/PKL yang sudah disahkan oleh Bagian 
Keuangan. 

d) Judul dan outline proposal PPL/PKL. 
e) 2 (dua) lembar fotokopi sertifikat SAPA MABA. 
f) 2 (dua) lembar fotokopi sertifikat TOEFL yang diterbitkan oleh 

UKWK. Skor TOEFL minimal yang diperbolehkan untuk 
mengikuti ujian skripsi adalah  400. 

3) Dekan atas usul Ketua Program akan menetapkan satu orang 
pembimbing dalam SK Dekan tentang Dosen Pembimbing PPL/PKL. 

f. Dosen Pembimbing 
Dosen Pembimbing adalah dosen yang memiliki jabatan fungsional 

akademik serendah-rendahnya Asisten Ahli atau tenaga profesional dengan 

bidang ilmu atau keahlian yang relevan dengan PPL/PKL. 
g. Tugas Dosen Pembimbing: 

1) Membantu mahasiswa dalam mencari permasalahan yang dijadikan 
dasar pembuatan PPL/PKL. 

2) Bertanggung jawab terhadap kualitas materi PPL/PKL. 
3) Bertanggung jawab terhadap kaidah penulisan PPL/PKL yang sesuai 

dengan pedoman masing-masing fakultas. 
h. Pelaksanaan 

Praktik Pengalaman Lapangan/Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 
satu bulan secara terus menerus di Lapangan, 6 hari dalam seminggu, 3-4 
jam/hari. 

i. Waktu Penyelesaian 
Pada prinsipnya PPL/PKL harus sudah diselesaikan dalam waktu satu (1) 
semester sejak SK Tugas PPL/PKL dikeluarkan oleh Dekan dan 
perpanjangan hanya dapat dilakukan atas persetujuan Dekan dengan 
pertimbangan tertentu. 

j. Lain-lain 
1) Pada awal semester, Dekan melaporkan SK Dosen Pembimbing 

PPL/PKL dan rekap pembimbingan PPL/PKL kepada Rektor, dengan 

tembusan Wakil Rektor 1 dan Wakil Rektor 2. 

2) Penilaian ujian PPL/PKL diatur dalam Bab tentang Ujian dan 

Penilaian. 

3) Tata cara pengajuan PPL/PKL, pembuatan laporan dan hal-hal yang 

belum diatur dalam pedoman ini akan diatur oleh masing-masing 

Program. 

4) Sanksi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan PPL/PKL diatur 

dalam Bab tentang Hak, Kewajiban, Tata Tertib dan Sanksi. 

Alur pengajuan dan pelaksanaan PPL/PKL dapat dilihat pada Lampiran 6. 

 

2. Skripsi 

a. Pengertian 

Skripsi adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa program S1 

berdasarkan hasil penelitian suatu masalah yang dilakukan secara seksama 

dengan bimbingan dua orang dosen pembimbing. 
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b. Tujuan 

Tujuan penulisan skripsi adalah untuk memberikan pengalaman belajar 

mahasiswa dalam mewujudkan masalah secara ilmiah dengan cara 

mengadakan penelitian sendiri, menganalisis dan menarik kesimpulan serta 

menyusunnya menjadi bentuk skripsi. 

c. Bobot Kredit 

Bobot kredit skripsi sebesar 6 (enam) sks. 

d. Persyaratan 

1) Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang berlangsung. 

2) Mahasiswa diperkenankan memprogram skripsi apabila masih ada 

sebanyak-banyaknya 2 mata kuliah yang harus ditempuh,  dengan 

Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,50. Nilai ‘D’ untuk seluruh mata 

kuliah yang telah ditempuh tidak lebih dari 2 (dua) mata kuliah. 

3) Telah membayar biaya bimbingan dan ujian skripsi. 

e. Tata Cara Pengajuan 

1) Mengambil blanko permohonan skripsi di BAA. 

2) Mengajukan permohonan kepada Ketua Jurusan/Sekretaris Fakultas 

dengan diketahui oleh Dosen Wali dilampiri dengan: 

a) 1 (satu) lembar fotokopi KHS terakhir. 

b) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Mahasiswa yang masih berlaku. 

c) 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran biaya bimbingan 

dan ujian skripsi yang sudah disahkan oleh Bagian Keuangan. 

d) Judul dan outline proposal skripsi. 

e) 2 (dua) lembar fotokopi sertifikat SAPA MABA. 

f) 2 (dua) lembar fotokopi sertifikat TOEFL yang diterbitkan oleh 

UKWK. Skor TOEFL minimal yang diperbolehkan untuk 

mengikuti ujian skripsi adalah  400. 

3) Dekan atas usul Ketua Jurusan/Sekretaris Fakultas akan menetapkan 

dua orang pembimbing masing-masing sebagai pembimbing I dan 

pembimbing II dalam SK Dekan tentang Dosen Pembimbing Skripsi. 

f. Dosen Pembimbing 

1) Dosen Pembimbing I adalah dosen yang telah memenuhi kualifikasi 

jabatan fungsional akademik serendah-rendahnya Lektor atau Asisten 

ahli dengan gelar Doktor. 

2) Dosen Pembimbing II adalah dosen memenuhi kualifikasi jabatan 

fungsional akademik serendah-rendahnya Asisten Ahli atau dosen 

tetap yang bergelar Magister. 

g. Tugas Dosen Pembimbing 

1) Pembimbing I 

a) Membimbing mahasiswa dalam mengidentifikasi permasalahan 

yang akan dikaji melalui penelitian dalam skripsi. 

b) Membimbing mahasiswa untuk melakukan penelitian yang 

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

c) Membimbing mahasiswa untuk bertanggung jawab atas 

orisinalitas skripsi, dan 

d) Membimbing mahasiswa untuk mewujudkan gagasan dan hasil 

penelitiannya tersebut dalam bentuk skripsi. 

2) Pembimbing II 

Membantu Pembimbing I dalam memberikan layanan pembimbingan 

skripsi. 

h. Pelaksanaan 

1) Teknik penyusunan skripsi disesuaikan dengan buku pedoman 

penyusunan skripsi di masing-masing fakultas. 
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2) Skripsi dilaksanakan selama 6 (enam) bulan sejak mahasiswa 

memprogram di KRS dengan tahapan sebagai berikut: 

a) Seminar Proposal 

Seminar Proposal dimaksudkan untuk memperoleh masukan 

dari dosen dan mahasiswa untuk menyempurnakan rencana 

penelitian sebelum pengumpulan data. 

b) Seminar Hasil 

Seminar Hasil dimaksudkan untuk memperoleh masukan dari 

dosen untuk menyempurnakan pembahasan hasil penelitian. 

c) Ujian Skripsi 

Ujian Skripsi dimaksudkan untuk menilai apakah mahasiswa 

dapat mempertanggungjawabkan skripsi yang ditulisnya. 

i. Waktu Penyelesaian 

Pada prinsipnya Skripsi harus sudah diselesaikan dalam waktu satu (1) 

semester sejak SK Dosen Pembimbing Skripsi dikeluarkan oleh Dekan, dan 

dalam kondisi tertentu dapat diperpanjang atas pertimbangan Ketua Jurusan. 

j. Lain-lain 

1) Pada awal semester, Dekan melaporkan SK Dosen Pembimbing 

Skripsi dan rekap pembimbingan skripsi kepada Rektor, dengan 

tembusan Wakil Rektor 1 dan Wakil Rektor 2. 

2) Penilaian ujian skripsi diatur dalam bab tentang penilaian. 

3) Tata cara pengajuan penyusunan skripsi, pembuatan laporan dan hal-

hal yang belum diatur dalam buku pedoman ini akan diatur oleh 

masing-masing fakultas. 

4) Sanksi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan penyusunan skripsi 

diatur dalam bab tersendiri. 

Alur pengajuan dan pelaksanaan skripsi dapat dilihat pada Lampiran 7. 
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IV. EVALUASI STUDI 

 

4.1. Macam-Macam Ujian 

Ujian dimaksudkan untuk menilai pemahaman atau penguasaan mahasiswa terhadap suatu 

masalah yang berkaitan dengan bidang ilmunya. Ujian terdiri dari Ujian Semester, Ujian 

Praktikum, Ujian Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)/Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan 

Ujian Skripsi. 

 

4.2. Penyelenggaraan Ujian 

A. Ujian Semester 

1. Ujian Semester adalah ujian yang diselenggarakan oleh fakultas untuk mengukur 

dan menilai kemajuan dan kemampuan mahasiswa dalam menguasai materi 

kuliah. 

2. Ujian Semester terdiri dari: 

a. Ujian Tengah Semester (UTS) yang dilakukan setelah sedikitnya 6 (enam) 

kali kuliah tatap muka. 

b. Ujian Akhir Semester (UAS) yang diadakan setelah perkuliahan selama satu 

semester berakhir (minimal 75%), dan diselenggarakan secara serentak 

untuk semua fakultas. Untuk mempersiapkan Ujian Akhir Semester, para 

mahasiswa mendapatkan masa tenang. Persyaratan mengikuti Ujian Akhir 

Semester: 

1) Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang berlangsung. 

2) Telah memenuhi syarat-syarat administratif akademik dan keuangan 

untuk semester/tahun akademik yang bersangkutan. 

3) Telah mengikuti kegiatan kuliah tatap-muka sedikitnya 75%. 

4) Telah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan sebagai persyaratan 

untuk menempuh ujian suatu matakuliah. 

5) Telah menyerahkan fotokopi surat puas praktikum untuk matakuliah 

yang ada praktikumnya kepada jurusan. 

6) Tidak berada dalam status hukuman, sanksi yang diberikan 

universitas, fakultas, atau instansi lain. 

7) Membawa dan menunjukkan Kartu Peserta Ujian (KPU) yang 

diperoleh dari BAA dengan prosedur: 

a) Mahasiswa menunjukkan Bukti Lunas Biaya Administrasi 

Keuangan dari Bagian Keuangan. 

b) Mahasiswa mengambil Kartu Peserta Ujian (KPU) yang 

disusun atas dasar KRS di Fakultas. Apabila terdapat 

kekeliruan, mahasiswa segera memintakan perbaikan kepada 

Ketua Jurusan/Program/Bidang. 

3. Dalam hal seorang mahasiswa berhalangan mengikuti Ujian Semester baik UTS 

maupun UAS pada waktu yang telah ditentukan, dapat diselenggarakan ujian 

susulan bagi mahasiswa yang bersangkutan dengan ketentuan: 

a. Mahasiswa mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua 

Jurusan/Program/Bidang disertai dengan bukti-bukti alasan ketidakhadiran 

dalam ujian yang dapat dipertanggungjawabkan. 

b. Surat persetujuan dari Ketua Jurusan/Program/Bidang diserahkan kepada 

dosen penguji oleh mahasiswa yang bersangkutan. 

c. Ujian susulan hanya dapat diadakan sebelum pengumuman nilai akhir 

semester. 
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d. Mahasiswa yang tidak mengajukan permohonan seperti dinyatakan dalam 

butir (a) tidak akan mendapatkan pelayanan ujian susulan. 

4. Pengumuman Hasil Ujian Semester 

a. Mahasiswa berhak atas informasi tentang hasil/nilai ujian yang diikutinya. 

b. Informasi penilaian dapat dilakukan dengan cara membagikan kertas hasil 

ujian. 

5. Pelaksanaan Ujian Akhir Semester 

a. Jadwal Ujian Akhir Semester untuk mata ujian MPK diatur oleh koordinator 

MPK di bawah koordinasi Wakil Rektor I. 

b. Jadwal Ujian Akhir Semester selain mata ujian MPK diatur oleh Ketua 

Jurusan/Program setelah menyesuaikan dengan jadwal MPK. 

c. Jadwal Ujian Akhir Semester diumumkan sebelum mahasiswa memasuki 

masa tenang 

d. Pelaksanaan Ujian Akhir Semester dikoordinasi oleh panitia yang dibentuk 

oleh Rektor. 

e. Rasio pengawasan Ujian Akhir Semester adalah 1:20 

(pengawas:mahasiswa). 

 

B. Ujian Praktikum 

1. Ujian praktikum dilaksanakan pada akhir kegiatan praktikum. 

2. Nilai Ujian Praktikum menentukan nilai akhir ujian matakuliah yang dipraktikkan. 

3. Mahasiswa yang lulus praktikum memperoleh sertifikat/surat puas. 

 

C. Ujian Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)/Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

1. Mahasiswa mengajukan permohonan ujian kepada Ketua Program setelah disetujui 

Dosen Pembimbing. 

2. Mahasiswa menyerahkan naskah/laporan PPL/PKL yang akan diujikan kepada 

Ketua Program paling lambat 5 (lima) hari sebelum ujian berlangsung. 

3. Penguji PPL/PKL terdiri dari dosen pembimbing PPL/PKL, ditambah 1 (satu) 

orang dosen penguji yang ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Program. 

4. Dekan menerbitkan SK Dosen Penguji PPL/PKL dan melaporkannya kepada 

Rektor, tembusan Wakil Rektor 1 dan wakil Rektor 2. 

5. Syarat dosen penguji sama dengan sayarat untuk dosen pembimbing PPL/PKL. 

6. Jadwal Ujian diatur oleh Ketua Program. 

7. Ujian PPL/PKL dilaksanakan dalam suatu sidang majelis. 

 

D. Ujian Skripsi 

1. Mahasiswa mengajukan permohonan ujian kepada Ketua Jurusan setelah disetujui 

Dosen Pembimbing I dan II. 

2. Mahasiswa menyerahkan naskah skripsi yang akan diujikan kepada Ketua Jurusan 

paling lambat 5 (lima) hari sebelum ujian berlangsung. 

3. Penguji skripsi terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu Dosen Pembimbing I, Dosen 

Pembimbing II dan Dosen Penguji yang ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua 

Jurusan/Sekretaris Fakultas. 

4. Dekan menerbitkan SK Dosen Penguji Skripsi dan melaporkannya kepada Rektor, 

tembusan Wakil Rektor 1 dan wakil Rektor 2. 

5. Jadwal ujian skripsi diatur oleh Ketua Jurusan dengan persetujuan Dekan. 

6. Ujian Skripsi dilaksanakan dalam suatu sidang majelis. 

7. Hasil sidang majelis diumumkan setelah ujian berakhir oleh ketua majelis, dalam 

bentuk Lulus tanpa revisi/Lulus dengan revisi/Tidak Lulus. 

 

4.3. Pemberian Nilai 

A. Nilai Akhir Mata Kuliah 

1. Nilai akhir mata kuliah (NA) adalah nilai yang tercantum pada KHS mahasiswa. 
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2. NA dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D dan E, dengan kesetaraan 

sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 Kesetaraan Nilai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nilai Akhir Matakuliah ditentukan berdasarkan perhitungan: 

a. N dengan Praktikum = 0,3 UTS + 0,7 UAS 

Nilai UTS maupun Nilai UAS sudah mencakup: nilai tugas terstruktur, nilai 

pengamatan dosen atas keaktifan/kehadiran mahasiswa, dan nilai praktikum. 

b. N tanpa Praktikum = 0,4 UTS + 0,6 UAS 

Nilai UTS maupun Nilai UAS sudah mencakup: nilai tugas terstruktur dan 

nilai pengamatan dosen atas keaktifan/kehadiran mahasiswa. 

4. Nilai akhir yang dinyatakan lulus untuk masing-masing matakuliah serendah-

rendahnya adalah ‘C’. 

5. Untuk keperluan Yudisium, mata ujian yang mendapat nilai D atau kurang harus 

ditempuh kembali, kecuali 2 (dua) nilai ‘D’, baik untuk Program D3 maupun 

Program S1. 

6. Perbaikan nilai hanya diperbolehkan bagi mahasiswa yang mempunyai nilai 

maksimal C (nilai yang diperhitungkan di KHS kumulatif adalah nilai terbaik). 

 

B. Nilai Ujian PPL/PKL dan Skripsi 

1. Kriteria penilaian ujian meliputi: 

a. Penguasaan materi dengan skala nilai 0-40. 

b. Penguasaan metodologi dengan skala nilai 0-30. 

c. Tatatulis laporan dengan skala nilai 0-20. 

d. Presentasi selama ujian berlangsung dengan skala nilai 0-10. 

2. Nilai akhir ujian dinyatakan dengan nilai angka dan nilai huruf yang sesuai dengan 

nilai akhir mata kuliah. 

3. Untuk dapat dinyatakan lulus ujian, seorang mahasiswa sekurang-kurangnya harus 

mencapai nilai ‘C’. 

4. Ketua Majelis Penguji setelah bermusyawarah dengan anggota majelis penguji 

menetapkan nilai akhir ujian yang selanjutnya dilaporkan kepada Ketua 

Jurusan/Program/Sekretaris Fakultas untuk disahkan dan diumumkan pada saat 

yudisium. 

 

C. Tata Cara Pemasukan Nilai Ujian Semester 
1. Setiap dosen berkewajiban menyerahkan nilai ujian semester (UTS dan UAS) 

dalam bentuk angka (skala 0-100) dengan menggunakan format Daftar Nilai Ujian 

(DNU). Penyerahan DNU paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan ujian 

mata kuliah. 

2. Untuk kepentingan pengamanan nilai mahasiswa, maka DNU harus diserahkan 

dalam sampul tertutup di Jurusan (rangkap 2) dan diberi bukti tanda terima DNU. 

3. Ketua Jurusan bertanggung jawab terhadap pengumpulan DNU. 

4. Entry DNU dilakukan oleh masing-masing Ketua Jurusan/Dosen. 

Nilai Angka Nilai Huruf Bobot Nilai 

> 80,01 - 100 A 4 

> 75,01 - 80 B+ 3,5 

> 69,01 - 75 B 3 

> 60,01 - 69 C+ 2,5 

> 55,01 - 60 C 2 

> 35,01 - 55 D 1 

0 – 35 E 0 
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5. KHS dicetak oleh BAA rangkap 3 (tiga), diperiksa Ketua Jurusan, dan disahkan 

oleh Dekan. 

6. KHS mahasiswa yang diproses adalah KHS mahasiswa yang terdaftar secara sah 

sebagai peserta matakuliah semester yang bersangkutan, dan matakuliah yang 

dicantumkan dalam KHS adalah matakuliah yang telah direncanakan dan diikuti 

oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan KRS. Matakuliah yang diikuti 

mahasiswa secara tidak sah, meskipun sudah diberi nilai oleh dosennya, tidak akan 

diproses/dicantumkan dalam KHS mahasiswa yang bersangkutan. 

7. KHS berisi informasi tentang hasil studi mahasiswa pada semester yang baru 

ditempuh, yang meliputi kode dan nama matakuliah yang diambil, sks, nilai sks, 

Indeks Prestasi (IP) semester dan beban studi yang boleh diambil mahasiswa yang 

bersangkutan pada semester berikutnya. 

8. IP semester adalah bilangan (sampai dua angka di belakang koma) yang 

menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa secara kualitatif dan kuantitatif. 

9. IP semester dihitung pada setiap akhir semester dari jumlah perkalian kredit (k) 

dan nilai angka (N) tiap matakuliah, dibagi dengan jumlah kredit yang 

direncanakan, atau dengan rumus: 

IP Semester =  
kn ... + k3 + k2 + 1

knNn ... + k3N3 + k2N2 + 11

k

Nk
 

k  = harga SKS masing-masing matakuliah yang direncanakan. 

N = nilai akhir masing-masing matakuliah. 

10. KHS disampaikan kepada para mahasiswa pada akhir semester yang bersangkutan. 

11. KHS untuk orang tua/wali mahasiswa yang bersangkutan disiapkan dan 

dikirimkan oleh BAA (perangko disiapkan mahasiswa dan diserahkan kepada 

BAA pada awal semester). 

 

4.4. Yudisium dan Wisuda 

A. Setiap mahasiswa dinyatakan selesai dan lulus Program Pendidikan Strata 1 dan Program 

Diploma 3 serta berhak menyandang gelar akademik dan sebutan profesionalnya hanya 

setelah memenuhi seluruh kewajiban akademik yang berlaku sebagai berikut: 

1. Telah menempuh semua mata kuliah dengan IPK minimal 2,50. 

2. Nilai ‘D’ maksimal 2 (dua) mata kuliah, baik untuk Program D3 maupun Program 

S1. 

Yudisium kelulusan dilakukan apabila mahasiswa telah menyelesaikan revisi dan 

menyerahkan skripsinya kepada Fakultas/Jurusan/Program dan perpustakaan. 

B. Yudisium dan kelulusan ditetapkan dengan SK Dekan dan diumumkan secara resmi 

dalam suatu sidang khusus, serta dilaporkan kepada Rektor, dengan tembusan Para Wakil 

Rektor. Laporan kelulusan dari Fakultas ke Rektor berisi: Nomor Induk Mahasiswa, 

Nama Lulusan, Judul Skripsi/PPL/PKL, Nilai Ujian, dan IP Kumulatif. Tanggal 

pelaksanaan yudisium ini dinyatakan sebagai tanggal kelulusan. 

C. Predikat kelulusan  

Kualifikasi yudisium dinyatakan dalam predikat kelulusan berdasarkan Indeks Prestasi 

Kumulatif: 

1. IPK   2,50 - 2,75    : memuaskan. 

2. IPK   2,76 - 3,50    : sangat memuaskan 

3. IPK   3,51 - 4,00    : dengan pujian (cum laude) 

Predikat kelulusan dengan pujian (cum laude) ditentukan juga dengan memperhatikan 

masa studi maksimum yaitu 6 (enam) semester untuk Program D3 atau 8 (delapan) 

semester untuk Program S1. 

D. Lulusan terbaik berdasarkan jurusan 

1. IP minimal ≥ 3,25 

2. Masa penyelesaian studi tepat waktu (8 semester). 
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4.5. Ijazah, Transkrip dan SKPI 

A. Ijazah 

1. Ijazah ialah surat keterangan kelulusan yang diberikan kepada mahasiswa setelah 

menyelesaikan seluruh beban studi dan tugas akhir. 

2. Ijazah diterbitkan oleh Biro Administrasi Akademik (BAA) dari SIM setelah 

mahasiswa dinyatakan LULUS sesuai SK Yudisium yang dikeluarkan oleh Dekan. 

3. Ijazah ditandatangani oleh Dekan dan Rektor setelah diperiksa dan diparaf oleh 

Ketua Jurusan/Program. 

4. Prosedur pengambilan ijazah: 

a. Mengambil formulir pengambilan ijazah (lampiran 5) di Bagian 

Keuangan/mengunduhnya di website UKWK. 

b. Menyerahkan formulir pengambilan ijazah yang telah diisi lengkap ke BAA. 

 

B. Transkrip 

1. Transkrip ialah surat keterangan yang berisi semua beban studi, nilai yang 

diperoleh mahasiswa selama mengikuti kuliah di UKWK dan judul Tugas Akhir. 

2. Transkrip diterbitkan oleh Biro Administrasi Akademik (BAA) dari SIM setelah 

mahasiswa dinyatakan LULUS sesuai SK Yudisium yang dikeluarkan oleh Dekan. 

3. Transkrip ditandatangani oleh Dekan dan Rektor setelah diperiksa dan diparaf oleh 

Ketua Jurusan/Program. 

4. Transkrip diserahkan kepada mahasiswa bersama dengan ijazah dan SKPI. 

 

C. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) 

1. SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau 

kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. 

2. SKPI diterbitkan oleh Dekan dan diserahkan kepada mahasiswa oleh BAA 

bersama dengan ijazah dan trankrip akademik. 
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V. KURIKULUM 

 

 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

khususnya mengenai Kurikulum, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 

tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi, serta Peraturan Menteri Riset Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

Kurikulum merupakan keseluruhan rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, 

bahan kajian, proses, dan penilaian pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

program studi pada sistem pendidikan khususnya pendidikan tinggi. 

 

Kurikulum Program Studi yang berlaku di lingkungan UKWK Malang sudah disesuaikan  dengan 

berbagai peraturan di atas melalui rekonstruksi kurikulum dan menetapkan (a) Profil lulusan (b) 

Capaian pembelajaran lulusan (c) capaian pembelajaran matakuliah. 

 

Matakuliah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan studi Program Sarjana (S1) dan Program 

Diploma (D3) terdiri dari 5 (lima) kelompok mata kuliah yaitu: 

a. Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) 
Kelompok mata kuliah untuk mengembangkan pribadi manusia hingga menjadi individu yang 
beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, 
mandiri, dan mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 

b. Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) 
Kelompok mata kuliah untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu; 
materi dominan atau materi dasar di universitas, dan sangat tergantung pada karakteristik 
jurusan/program. 

c. Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) 
Kelompok mata kuliah untuk menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan ilmu dan 
keterampilan yang dikuasai; keterampilan hubungan antara manusia, kemampuan berinisiati, 
dan keberanian mengambil risiko. 

d. Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB) 
Kelompok mata kuliah untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan dalam berkarya 
menurut tingkat keahlian, kreativitas dan motivasi sesuai ilmu dan keterampilan yang dikuasai. 

e. Matakuliah Berkehidupan Bersama (MBB) 
Memahami kaidah (norma/nilai) berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian 
dalam berkarya; mengajarkan untuk saling menghargai dan memberikan tempat bagi minoritas 
dan yang tertindas, menanamkan kesadaran akan kesamaan dan saling ketergantungan antar 
sesama manusia. 

 

Setiap Fakultas/Jurusan/Program menetapkan struktur kurikulum, sebaran sks, dan jumlah sks tertentu 

untuk setiap program studi sebagai kebulatan beban studi program pendidikan yang disajikan dengan 

mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Mata kuliah dalam struktur 

kurikulum dari setiap jurusan/program/bidang diberi kode untuk memudahkan komunikasi, 

memperlancar pelaksanaan administrasi akademik dan mendukung pelaksanaan komputerisasi. Kode 

yang digunakan untuk setiap mata kuliah terdiri dari 7 (tujuh) digit dengan keterangan sebagai berikut 

ini. 

a. Satu digit pertama menunjukkan kode fakultas: 

1. Fakultas Ekonomi 

2. Fakultas Pertanian 

3. Fakultas Teknik 

4. Fakultas Hukum 
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b. Satu digit kedua menunjukkan kode jurusan/program: 

1. Jurusan Manajemen, Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Jurusan Mesin dan Ilmu 

Hukum. 

2. Jurusan Akuntansi, Jurusan Agribisnis dan Jurusan Sipil. 

3. Program D3 Manajemen Perkantoran dan Program D3 Manajemen Informatika. 

c. Satu digit ketiga menunjukkan kelompok mata kuliah: 

1. Universitas 

2. Fakultas 

3. Jurusan/Program Diploma/Bidang 

d. Dua digit keempat dan kelima menunjukkan nomor urut matakuliah dalam setiap kelompok 

mata kuliah dimulai dari 01. 

e. Satu digit keenam, angka 3, menunjukkan nomor tahun mulai berlakunya kurikulum (2013). 

f. Satu digit ketujuh menunjukkan bobot sks dari matakuliah. 

       

1 1 1 1 1 1 1 

Fakultas Jurusan Kode Mata 

Kuliah  

No. Urut MK  Thn 

Kurikulum 

sks  

1. Ekonomi 1. Manajemen 1. Universitas     

1. Akuntansi 2. Fakultas     

3. D3 Manaj. Perkantoran 3.   Jurusan     

2.  Pertanian 1. Tekn. Hasil Pertanian      

2. Agribisnis      

3.  Teknik 1. Mesin      

2. Sipil      

3. D3 Manaj. Informatika      

4. Hukum 1. Ilmu Hukum      

Contoh: 

Matakuliah Agama (MKU No. 1 dengan 3 sks) yang ditawarkan pada Program Diploma 3 Manajemen 

Informatika, Fakultas Teknik memiliki kode 3310133 dengan penjelasan sebagai berikut: 

3 3 1 0 1 3 3 

Fakultas 

Teknik 

Program D3 Manaj. 

Informatika 

Mata Kuliah  

Universitas 

No. Urut MK dalam 

Kelompok Universitas  

Thn Kurikulum 

(2013) 

sks  

 

Daftar Mata Kuliah Universitas (Kelompok 1) adalah sebagai berikut ini. 

Semester Gasal 

Tabel 5.1. Daftar MKU Semester Gasal 

No. No. Urut Nama Mata Kuliah Sks Semester 

1 01 Teknologi Informasi dan Komunikasi 2 1 

2 02 Bahasa Indonesia 2 1 

3 03 Kewarganegaraan 2 3 

4 04 Agama I* 2 3 

Jumlah 8  

 *Khusus di Fakultas Hukum MK Agama I ditawarkan di semester 1 

Semester Genap 

Tabel 5.2. Daftar MKU Semester Genap 

No. No. Urut Nama Mata Kuliah Sks Semester 

1 05 Pancasila 2 2 

2 06 Logika 2 2 

3 07 Agama II 2 6 

Jumlah 6  
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VI. KEMAHASISWAAN 

 
 

6.1. Hak Mahasiswa  

A. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan 

mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku dalam lingkungan 

akademik. 

B. Memperoleh pengajaran dan layanan bidang akademik dan administrasi dengan sebaik-

baiknya. 

C. Memanfaatkan fasilitas yang disediakan universitas dalam rangka kelancaran proses 

belajar mengajar. 

D. Mendapatkan bimbingan akademik dari dosen wali dalam penyelesaian program 

studinya. 

E. Mendapatkan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya dan atas 

penilaian hasil prestasi belajarnya. 

F. Mendapatkan jaminan dan perlindungan atas diri dan kehormatannya terhadap perlakuan 

unsur-unsur universitas yang dipandang tidak adil dan tidak wajar. 

G. Memanfaatkan sumber daya universitas melalui perwakilan dan/atau organisasi 

kemahasiswaan untuk mengatur kesejahteraan, minat, penalaran dan tata kehidupan 

kemasyarakatan. 

H. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di lingkungan universitas. 

I. Memperoleh kesempatan untuk membentuk dan mengembangkan organisasi 

kemahasiswaan dengan mengacu pada Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan 

(PUOK). 

J. Menyampaikan pemikiran, pendapat, saran dan aspirasinya menurut norma-norma yang 

berlaku dalam lingkungan akademik. 

K. Pindah ke program studi lain dalam lingkungan universitas atau ke perguruan tinggi lain 

menurut ketentuan yang berlaku. 

L. Menyelesaikan studi lebih awal dari masa studi yang ditetapkan sesuai dengan 

persyaratan yang berlaku. 

 

6.2. Kewajiban Mahasiswa 

A. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi Pancasila, Undang-

Undang Dasar 1945 dan kebudayaan nasional. 

B. Menjaga dan mengembangkan integritas pribadi sebagai anggota masyarakat ilmiah yang 

selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan tanggung jawab. 

C. Menghargai dan cinta akan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang 

diwujudkan dalam niat dan tindakan untuk belajar dengan tekun dan disiplin. 

D. Mengikuti secara aktif kegiatan-kegiatan akademik yang diselenggarakan dengan 

ketentuan yang berlaku. 

E. Memenuhi kewajiban-kewajiban administratif dan keuangan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

F. Menjaga nama baik universitas. 

G. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan universitas, dan 

ikut serta menciptakan suasana yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan 

akademik dan nonakademik. 

H. Ikut memelihara sarana dan prasarana, menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan 

kampus universitas. 

I. Mahasiswa baru dan mahasiswa lama yang belum mengikuti atau tidak lulus SAPA 

MABA wajib mengikuti SAPA MABA yang diadakan sebelum/di awal perkuliahan, 

selambat-lambatnya pada tahun kedua sejak terdaftar sebagai mahasiswa. 

J. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik. 

K. Bersikap dan bertindak sopan serta adil kepada sivitas akademika maupun tenaga 

administrasi. 
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6.3. TataTertib dan Etika 

A. Tata Tertib dalam Pengurusan Administrasi 

1. Berpakaian rapi, sopan, dan bersepatu; tidak diperbolehkan mengenakan kaos 

tanpa krah, tanpa lengan. 

2. Tidak merokok, makan dan minum di dalam ruang administrasi/kantor. 

Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib tersebut tidak akan dilayani. 

 

B. Tata Tertib Perkuliahan 

1. Berpakaian rapi, sopan, dan bersepatu; tidak diperbolehkan mengenakan kaos 

tanpa krah, tanpa lengan.  

2. Telah hadir di ruang kuliah 5 (lima) menit sebelum kuliah dimulai. 

3. Dilarang makan dan merokok di dalam ruang kuliah. 

4. Mengikuti kuliah secara aktif, tertib, dan sopan. 

5. Dalam hal keterlambatan, mahasiswa diijinkan masuk ruang kuliah dengan lebih 

dahulu meminta ijin dan melaporkan keterlambatan kepada dosen. Waktu 

keterlambatan yang dapat ditoleransi adalah 15 menit, melampaui waktu tersebut 

mahasiswa tidak diperkenankan memasuki ruang kuliah. 

6. Dalam hal keterlambatan dosen, mahasiswa menunggu di ruang kuliah dengan 

tetap menjaga ketertiban sampai batas waktu 15 menit, jika melewati batas waktu 

tersebut dosen belum atau tidak hadir tanpa ada pemberitahuan, mahasiswa dapat 

meninggalkan ruang kuliah. 

 

C. Tata Tertib Mengikuti Ujian 

1. Berpakaian bersih, rapi, sopan, dan bersepatu; tidak diperbolehkan mengenakan 

kaos tanpa krah dan tanpa lengan. 

2. Dalam ujian PPL/PKL/Skripsi, mahasiswa wajib mengenakan seragam 

alamamater lengkap. 

3. Telah hadir di ruang ujian minimal 10 menit sebelum ujian dimulai. 

4. Menandatangani daftar hadir ujian. 

5. Pada Ujian Akhir Semester, mahasiswa harus selalu membawa Kartu Peserta Ujian 

(KPU). 

6. Mahasiswa tidak dibenarkan: 

a. Membawa telepon genggam (cell phone/ mobile phone) di ruang ujian. 

b. Makan, minum, dan merokok dalam ruang ujian. 

c. Meninggalkan ruang ujian tanpa ijin dari pengawas. 

d. Membuka buku, kecuali jika mata ujian tersebut dinyatakan “open book”. 

e. Berbicara satu sama lain, bertanya, menyontek, dan melakukan kecurangan 

lainnya. 

f. Saling meminjam perlengkapan ujian. 

 

D. Tata Tertib Pemanfaatan Fasilitas Universitas 

1. Perpustakaan 

a. Perpustakaan terbuka bagi seluruh warga kampus yang berkepentingan 

dengan perpustakaan untuk memanfaatkan fasilitas dan pelayanan 

perpustakaan, baik sebagai peminjam maupun pengunjung. 

b. Pengunjung dan peminjam wajib menaati peraturan-peraturan selama berada 

di ruang perpustakaan, yaitu: 

1) Membawa dan menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa UKWK 

Malang. 

2) Wajib menjaga ketenangan dan ketertiban. 

3) Tidak dibenarkan makan, minum dan merokok. 

4) Tidak dibenarkan mempergunakan ruang baca perpustakaan di luar 

maksud dan fungsinya. 
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c. Bagi para peminjam berlaku ketentuan: 

1) Mempunyai KTM dan membawanya pada saat melakukan 

peminjaman dan pengembalian buku. 

2) Tidak dibenarkan menggunakan KTM milik orang lain. 

3) Mengembalikan buku-buku pada waktu yang ditentukan. 

d. Buku-buku yang termasuk kategori “buku referensi”, surat kabar dan 

majalah, hanya dapat dibaca di ruang perpustakaan. 

 

2. Laboratorium 

a. Laboratorium dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan praktikum yang 

diselenggarakan dan diatur oleh Fakultas/Jurusan/Program. 

b. Penggunaan fasilitas laboratorium untuk kepentingan akademik ditentukan 

tersendiri oleh Fakultas/Jurusan/Program dan Kepala Laboratorium. 

c. Mahasiswa yang merusakkan alat-alat praktikum/laboratorium wajib lapor 

kepada Pembimbing Praktikum dan mengganti alat yang dirusakkannya. 

d. Penggunaan peralatan laboratorium oleh warga kampus yang tidak secara 

langsung berkaitan dengan kegiatan akademik dikonsultasikan dan 

dimintakan kepada masing-masing Kepala Laboratorium. 

 

3. Penggunaan ruang dan peralatan di luar perkuliahan dan ujian 

a. Harus membuat permohonan tertulis tentang jenis kegiatan, waktu 

pelaksanaan dan peralatan yang dibutuhkan kepada BAU sekurang-

kurangnya 1 (satu) minggu sebelumnya. 

b. Wajib menjaga kebersihan dan kerapihan ruang dan keutuhan peralatan. 

c. Melaporka kepada BAU setelah kegiatan tersebut selesai. 

 

4. Pemanfaatan kendaraan universitas 

a. Kendaraan milik universitas dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang 

bersifat kedinasan dan kelembagaan/organisasi. 

b. Organisasi kemahasiswaan dapat memanfaatkan kendaraan universitas, 

dengan terlebih dahulu mengajukan surat permohonan kepada Rektor 

sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sebelumnya. 

 

6.4. Sanksi Akademik 

A. Pengertian 

Sanksi pendidikan (selanjutnya disebut sanksi) adalah tindakan mendidik yang dikenakan 

kepada mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran atas peraturan-peraturan yang 

berlaku. 

Sanksi diberikan oleh pejabat yang berwenang dengan mempertimbangkan berat-

ringannya serta besar-kecilnya dampak dari suatu pelanggaran terhadap kelancaran tertib 

akademik dan administratif serta kepentingan-kepentingan universitas. 

 

B. Tujuan 

Pemberian sanksi bertujuan menjamin ketertiban dan kelancaran kegiatan-kegiatan di 

bidang akademik dan administrasi yang sangat menentukan mutu proses dan hasil 

pendidikan, serta memberikan dorongan kepada mahasiswa agar dengan memenuhi 

kewajiban-kewajiban akademik dan administratif secara tertib dan cermat, dapat 

mencapai prestasi pendidikan secara optimal. 

 

C. Bentuk-Bentuk Sanksi 

1. Peringatan secara lisan. 

2. Peringatan/teguran secara tertulis. 

3. Kehilangan hak mengikuti perkuliahan untuk jangka waktu tertentu. 
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4. Kehilangan hak mengikuti ujian. 

5. Denda-denda. 

6. Putus studi secara otomatis (drop out). 

7. Dikeluarkan dari universitas. 

 

D. Sanksi atas Pelanggaran Administrasi Akademik 

1. Terlambat dan tidak melakukan Her-Registrasi (Daftar Ulang) 

a. Keterlambatan melakukan Daftar Ulang (Her-Registrasi) dikenakan sanksi 

denda Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari.  

b. Keterlambatan yang dapat ditoleransi adalah 10 hari sejak tanggal terakhir 

masa daftar ulang. Apabila batas waktu tersebut terlampaui, maka 

mahasiswa: 

1) Tidak dapat menerima pelayanan daftar ulang (her-registrasi) yang 

berarti mahasiswa tidak dapat mengurus KRS dan mengikuti kegiatan 

akademik pada semester yang sedang berlangsung. 

2) Tidak diperkenankan menggunakan fasilitas selama tahun akademik 

mahasiswa tidak her-registrasi. 

3) Harus mengurus BSS. 

4) Tetap dikenakan biaya Daftar Ulang berikut dendanya (50% dari 

biaya Daftar Ulang) dan biaya SPP pada semester yang sedang 

berjalan. Biaya-biaya ini harus dibayarkan pada saat mahasiswa ybs 

mengurus kelanjutan studinya. 

c. Terlambat dan/atau tidak mengurus Kartu Rencana Studi (KRS) 

1) Batas waktu penyerahan KRS ke Dosen Wali, untuk diteruskan ke 

Ketua Jurusan/Program adalah 2 (dua) minggu sejak perkuliahan 

dimulai. 

2) Mahasiswa yang sampai batas penyerahan KRS tidak menyerahkan 

KRS kepada dosen wali, dianggap tidak mengikuti kegiatan akademik 

pada semester yang sedang berlangsung. Mahasiswa tersebut harus 

mengurus BSS pada semester yang sedang berlangsung dan 

dibebaskan dari biaya SPP semester tersebut. 

2. Sanksi atas pelanggaran tata tertib perkuliahan diserahkan kepada kebijaksanaan 

dosen pembina mata kuliah yang bersangkutan. 

3. Sanksi atas pelanggaran tata tertib ujian: 

a. Pelanggaran atas tata tertib ujian tengah semester, diserahkan kepada 

kebijaksanaan dosen penguji mata kuliah yang bersangkutan. 

b. Pelanggaran atas tata tertib Ujian Akhir Semester, diserahkan kepada 

kebijaksanaan Pengawas Ujian Akhir Semester dan Dekan. 

4. Sanksi atas pelanggaran batas waktu penyelesaian Tugas Akhir 

(PPL/PKL/Skripsi): 

a. Batas waktu yang diberikan untuk menyelesaikan Tugas Akhir adalah 2 

(dua) semester atau 1 (satu) tahun. 

b. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut mahasiswa belum dapat 

menyelesaikan tugas akhir, maka mahasiswa dikenakan sanksi mengulang 

seluruh tugas akhir/meneruskan/mengganti judul sebagaimana ditentukan 

oleh dosen pembimbing setelah berkonsultasi dengan Ketua 

Jurusan/Program/Sekretaris Fakultas. Dalam keadaan ini mahasiswa wajib 

memenuhi pembayaran pembimbingan tugas akhir menurut ketentuan yang 

berlaku. 

c. Perpanjangan masa penyusunan tugas akhir hanya dimungkinkan apabila 

batas masa studi mahasiswa masih memungkinkan (14 semester untuk S1 

adan 10 semester untuk D3). 

d. Mahasiswa yang telah melewati batas masa studi akan terkena sanksi putus 

studi secara otomatis (Drop-Out). 
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5. Sanksi tidak mengikuti SAPA MABA: 

a. Tidak dapat memprogram perkuliahan pada semester ke-4 

b. Tidak mempunyai kesempatan menjadi pengurus organisasi 

kemahasiswaan. 

c. Tidak mempunyai kesempatan mendapat beasiswa. 

  

6.5. Beasiswa 

Jenis beasiswa yang tersedia adalah sebagai berikut ini: 

A. Beasiswa dari Pemerintah melalui KOPERTIS Wilayah VII Jawa Timur seperti: 

1. Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA). 

2. Beasiswa BIDIKMISI. 

B. Beasiswa dari lembaga/instansi swasta seperti: 

1. Beasiswa Yayasan Pelayanan Kasih A&A Rachmat (YPKAAR) melalui PT 

Dharma Polimetal (PT. Dharma Group). 

2. Donatur lain (berupa bantuan biaya pendidikan).  

C. Beasiswa dari Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) seperti: 

1. Beasiswa Misereor APTIK. 

2. Beasiswa APTIK Peduli Mentawai (APM). 

D. Beasiswa Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Adisucipto Malang seperti: 

1. Beasiswa Peduli Siswa Prestasi 

 

Kriteria untuk mendapatkan beasiswa didasarkan pada: 

A. Prestasi studi (IPK minimal 3). 
B. Kondisi ekonomi orang tua. 
C. Keaktifan dalam kegiatan kemahasiswaan. 
D. Kriteria dan persyaratan khusus untuk setiap jenis beasiswa diatur dalam pedoman 

masing-masing jenis beasiswa. 
 

6.6. Kegiatan Kemahasiswaan 

Dalam upaya untuk menciptakan suasana kampus yang hidup oleh berbagai kegiatan 

mahasiswa serta pengembangan potensi mahasiswa dalam bidang minat, bakat, dan penalaran 

di lingkungan UKWK Malang, maka secara formal kegiatan mahasiswa diatur tersendiri dalam 

Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan (PUOK). 

 

A. Organisasi Kemahasiswaan Tingkat Universitas 

1. Badan Mahasiswa Universitas (BMU) 

Badan Mahasiswa Universitas adalah organisasi kemahasiswaan tertinggi di 

tingkat universitas yang berfungsi sebagai: 

a. Wakil organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas dalam berhubungan 

dengan pihak luar untuk kegiatan kemahasiswaan. 

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa kepada pimpinan 

universitas terutama berkaitan dengan pencapaian tujuan pendidikan. 

c. Forum komunikasi antar organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas, 

fakultas dan jurusan. 

Kepengurusan BMU diatur dan dibentuk sesuai ketentuan dalam Pedoman 

Organisasi Kemahasiswaan melalui PEMILU secara periodik, dengan masa 

kepengurusan satu tahun dan mempunyai program kegiatan tetap, yaitu: 

a. Rapat Kerja (RAKER) 

b. Pendidikan dan Latihan (DIKLAT) 

c. Serangkaian Acara Pendampingan Awal Mahasiswa Baru (SAPA MABA), 

yang menjadi kegiatan pembekalan/pendampingan awal bagi Mahasiswa 

Baru (kelas reguler pagi, reguler sore dan mahasiswa transfer). 
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2. Unit Aktivitas Mahasiswa (UAM) 

Unit Aktivitas Mahasiswa adalah organisasi pelaksana kegiatan ekstrakurikuler 

yang berkaitan dengan bidang penalaran, bakat dan minat di tingkat universitas di 

bawah koordinasi BMU. UAM terdiri dari: 1) UAM Kerohanian, 2) UAM 

Kesenian, 3) UAM Olah Raga, 4) UAM Penalaran, dan 5) UAM Pencinta Alam 

(MAPAWIKA). 

 

B. Organisasi Kemahasiswaan Tingkat Fakultas dan Jurusan 

1. Badan Mahasiswa Fakultas (BMF) 

Badan Mahasiswa Fakultas adalah organisasi kemahasiswaan tertinggi di tingkat 

fakultas yang berfungsi sebagai: 

a. Forum perwakilan mahasiswa fakultas yang menampung dan menyalurkan 

aspirasi mahasiswa yang berkaitan dengan aspek kegiatan pendidikan dan 

ekstrakurikuler. 

b. Forum komunikasi antar pimpinan organisasi kemahasiswaan di tingkat 

fakultas dan jurusan. 

2. Badan Mahasiswa Jurusan (BMJ) 

Badan Mahasiswa Jurusan adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat jurusan 

yang berfungsi sebagai wahana untuk melaksanakan dan mengembangkan 

kegiatan yang bersifat keilmuan/penalaran sesuai disiplin ilmu yang dipelajari. 

 

C. Pendamping Kegiatan Mahasiswa 

Dalam melaksanakan kegiatannya, organisasi kemahasiswaan didampingi oleh beberapa 

Dosen Pendamping kegiatan yang bertugas memberikan pendampingan, bimbingan, dan 

motivasi hingga evaluasi dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja yang 

telah ditetapkan oleh masing-masing unit Organisasi Mahasiswa (Ormawa). 

 

D. System Point dan Prestasi Mahasiswa 
Setiap mahasiswa yang secara aktif terlibat dalam kegiatan non-akademik yang 

diselenggarakan oleh Universitas / Fakultas / Prodi / Ormawa (BMU / UAM / BMF / 

BMJ), maka akan diberikan penghargaan berupa pion kegiatan (system point) yang diatur 

dalam pedoman khusus*. 

Sedangkan bagi setiap mahasiswa yang berhasil meraih prestasi khusus baik perorangan 

maupun tim yang mengatasnamakan lembaga, maka akan diberi reward yang diatur 

dalam pedoman / peraturan / kebijakan khusus, serta diperhitungkan pula dalam system 

point*. 

 

E. Pendampingan dan Pembekalan Bagi Mahasiswa Semester Akhir 

Setiap mahasiswa semester akhir (S1 semester 7 atau 8 dan D3 semester 5 atau 6) wajib 

mengikuti kegiatan pembekalan yang diselenggarakan oleh universitas melalui Pusat 

Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (PPKK). 

6.7. Layanan Umum 

A. Campus Ministry 

Pelayanan bimbingan dan konseling mental dan rohani yang diberikan oleh tim 

pelayanan yang terdiri dari rohaniawan/wati, psikolog dan pihak lain yang ditetapkan 

oleh Rektor. 

 

B. Kesehatan 

Layanan kesehatan bagi sivitas akademika dan masyarakat umum yang diselenggarakan 

atas kerjasama antara Yayasan PTK Adisucipto dan Yayasan Pelayanan Kasih A&A 

Rachmat.  
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C. Bahasa 

Kampus memfasilitasi kursus Bahasa Inggris dan kursus Test of English as a Foreign 

Language (TOEFL) bagi mahasiswa untuk memenuhi persyaratan penyelesaian studi. 

 

D. Konsultasi Hukum 

Kampus menyediakan layanan konsultasi hukum bagi sivitas akademika dan masyarakat 

umum. 

 

E. Perdagangan Saham 

PT. Agrodana Future bekerjasama dengan UKWK menyediakan sarana pembelajaran 

perdagangan saham kepada sivitas akademika dan masyarakat umum. 
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VII. PENUTUP 

 

 

1. Ketentuan Administrasi Akademik sepanjang tidak bertentangan dengan pedoman ini masih 

tetap berlaku. 

2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur dalam pedoman tersendiri. 

3. Dalam hal-hal tertentu yang bersifat teknis operasional. Rektor dapat menempuh kebijakan 

khusus setelah mendapat pertimbangan dari Dekan dan/atau Kepala Biro. 

4. Pedoman ini berlaku sesuai dengan isi keputusan Rektor tentang Pedoman Akademik 

Universitas Katolik Malang Tahun Akademik 2017/2018. 
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Lampiran 1 

Struktur Organisasi Unika Widya Karya Malang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Senat Universitas Dewan Penyantun 
Rektor 

WR 1 WR 2 WR 3 

BAA BAU BKA 

LPPM PPM PUSTIK PERPUSTAKAAN HUMAS 

BIDANG 

PENELITIAN 

BIDANG 

PENGABDIAN 

FAKULTAS 

JURUSAN JURUSAN 

KELOMPOK 

DOSEN 
LAB. 

FAKULTAS 

JURUSAN JURUSAN 

LAB. LAB. LAB. KELOMPOK 

DOSEN 

KELOMPOK 

DOSEN 

KELOMPOK 

DOSEN 
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Lampiran 2 

ALUR PENGAJUAN 

BERHENTI STUDI SEMENTARA 

(BSS) 
 

 

 

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PERPUSTAKAAN 

Keterangan Bebas Peminjaman 

 

BAGIAN KEUANGAN 

Keterangan Lunas Pembayaran 

KETUA JURUSAN 

Ttd Persetujuan 

DOSEN WALI 

Konsultasi dan Paraf Persetujuan 

 

 

DEKAN 

Surat Keterangan BSS 

 

 

 

 

BAA 

Formulir BSS 
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Lampiran 3 

ALUR PENGAJUAN 

BERHENTI STUDI TETAP 

(BST) 
 

 

 

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERPUSTAKAAN 

Keterangan Bebas Peminjaman 

 

BAGIAN KEUANGAN 

Keterangan Lunas Pembayaran 

KETUA JURUSAN 

Ttd Persetujuan 

DOSEN WALI 

Konsultasi dan Paraf Persetujuan 

 

 

DEKAN 

a. Ttd Mengetahui 

b. Transkrip Akademik 

 

 

 

 

BAA 

Formulir BST 

REKTOR 

Surat Keterangan BST 
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Lampiran 4 

    

ALUR Perwalian dan Pengisian KRS              Alur Modifikasi KRS di SIM 

 

 

 

 

 

   

    

  

  

 

 

  

   

  

  

BAGIAN KEUANGAN 

Menyelesaikan Administrasi 

Keuangan 

 

BAA 

Mengambil KHS 

DOSEN WALI 

Konsultasi KRS 

Dosen Wali Koordinasi 

bersama Kajur 

Pembatalan KRS oleh 

Kajur 

Input KRS mandiri di SIM 
Modifikasi KRS oleh 

Ketua Jurusan/Program 

DOSEN WALI 

Konsultasi Perubahan KRS 

DOSEN WALI 

Validasi KRS 

Aktivasi Status 

Mahasiswa di SIM 
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Lampiran 5 

FORMULIR PENGAMBILAN IJAZAH 

 

Nama Mahasiswa : ……………………………………………………………………………. 

No. Induk  : ………………………………………… 

Fakultas, Jurusan/Program: …………………………… / ……………………………… 

Judul Tugas Akhir : …………………………………………………......................................... 

    ……………………………………………………………………………... 

    ……………………………………………………………………………... 

Alamat Asal  : ……………………………………………………………………………. 

     …………………………………………………………………………….. 

No HP   : ………………………………………… 

 

No PERSYARATAN YANG HARUS DIPENUHI 
TANDA TANGAN & 

STEMPEL 

1 Melunasi seluruh kewajiban adm. keuangan  

2 Bebas dari Pinjaman Buku Perpustakaan  

3 Menyerahkan Laporan Tugas Akhir ke Perpustakaan  

4 
Menyerahkan Laporan Tugas Akhir ke Ketua 

Jurusan/Program 
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Lampiran 6 

 

        ALUR PENGAJUAN PKL            ALUR PELAKSANAAN PKL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

BAA 

Blanko Permohonan 

KETUA PROGRAM 

Usulan Dosen Pembimbing 

Pelaksanaan PPL / PKL 

DEKAN 

SK Dosen Pembimbing 

DOSEN PEMBIMBING 

Bimbingan 

Penyusunan Laporan + 

Konsultasi 

U J I A N 

 

DOSEN WALI 

Paraf Persetujuan 
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Lampiran 7 

 

        ALUR PENGAJUAN SKRIPSI             ALUR PELAKSANAAN SKRIPSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

BAA 

Blanko Permohonan 

KETUA PROGRAM 

Usulan Dosen Pembimbing 

Seminar Proposal 

DEKAN 

SK Dosen Pembimbing I & II 

DOSEN PEMBIMBING I & II 

Bimbingan 

Penyusunan Hasil 

Ujian Skripsi Setelah Seminar 

Hasil 

 

DOSEN WALI 

Ttd Persetujuan 


