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KEPUTUSAN 

REKTOR UNIVERSITAS KADIRI 

Nomor:        /Sek/IV/2011 

TENTANG 

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM PASCA SARJANA (S-2) 
UNIVERSITAS KADIRI 

REKTOR UNIVERSITAS KADIRI 

 

MENIMBANG: a. bahwa Universitas Kadiri dalam melaksanakan pendidikan tinggi 

jenjang program pasca sarjana (S-2) diatur dengan sistem kredit 

semester (SKS). Oleh karena itu, dipandang perlu menetapkan suatu 

peraturan akademik yang secara efektif dan efisien menata dan 

mengatur penyelenggaraan pendidikan demi terwujudnya pendidikan 

tinggi yang berkualitas dan menunjang tercapainya tujuan pendidikan 

nasional. 

b. bahwa peraturan akademik tersebut menjadi pedoman bagi 

pelaksana Program Pascasarjana dan segenap aktivitas, lembaga 

dan unit-unit kerja yang terkait serta dosen dan mahasiswa dalam 

penyelenggaraan pendidikan tinggi jenjang Pascasarjana di 

Universitas Kadiri. 

c. bahwa perlu dibuat Keputusan Rektor Universitas Kadiri tentang 

peraturan akademik program pascasarjana (S-2) Universitas Kadiri. 

MENGINGAT: 1. Undang-Undang No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

2. Peraturan Pemerintah 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17/2010 tentang Penyelenggaraan dan 

Pengelolaan Pendidikan; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66/2010 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 17/2010 tentang Penyelenggaraan dan 

Pengelolaan Pendidikan 

5. Keputusan Mendiknas RI nomor 232/U/2000 tentang Pedoman 

Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar 

Mahasiswa. 

6. Statuta Universitas Kadiri 
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MEMPERHATIKAN: 1. Saran dan pertimbangan Senat Universitas Kadiri dan YPSS 

Walisongo I Kediri 

2. Program kerja Gugus Jaminan Mutu (GJM) Universitas Kadiri 

 

MEMUTUSKAN  

MENETAPKAN : 

Pertama :  Peraturan Akademik Program Pascasarjana (S-2) Universitas Kadiri 

sebagaimana terlampir. 

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan 

perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat 

kekeliruan di dalam penetapannya. 

 

 

 

Kediri,       April 2011 

Rektor, 

 

 

 

Ir. Djoko Rahardjo, MP 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Akademik ini yang dimaksud dengan 

(1) Universitas adalah Universitas Kadiri yang diselenggarakan oleh YPSS Walisongo 

Kediri dengan tugas menyelengggarakan pendidikan tinggi, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

(2) Program Pascasarjana (PPs) adalah unsur pelaksana akademik yang meng-

koordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional, 

dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau 

kesenian tertentu. 

(3) Jurusan merupakan organ PPs yang berfungsi melaksanakan pendidikan akademik 

dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan/atau kesenian tertentu 

(4) Program studi adalah kesatuan rencana belajar di PPs sebagai pedoman 

penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan 

atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum. 

(5) Laboratorium mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam sebagian atau satu 

cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu sebagai penunjang 

pelaksanaan tugas pokok jurusan sesuai dengan ketentuan bidang ilmu yang 

bersangkutan. 

(6) Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai isi atau bahan kajian dan pelajaran, serta cara penyampaian dan 

penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-

mengajar di perguruan tinggi yang terdiri dari kurikulum inti dan kurikulum 

institusional. 

(7) Kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan 

kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan 

bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, 

berkepribadian mantap dan mandiri, serta mempunyai rasa tanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan. 

(8) Kelompok mata kuliah keilmuan dan keterampilan (MKK) adalah kelompok bahan 

kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan 

penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu. 
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(9) Kelompok mata kuliah keahlian berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan 

pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan 

dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai. 

(10) Kelompok mata kuliah perilaku berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan 

pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan 

seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan 

keterampilan yang dikuasai. 

(11) Kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan 

kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah 

berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya. 

(12) Sistem kredit semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan 

menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi 

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

program. 

(13) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 14 sampai 16 minggu 

kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya dan kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 

3 minggu kegiatan ujian akhir semester dan penilaian. 

(14) Satuan kredit semester (sks) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman 

belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu 

sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 – 3 jam praktikum, atau 4 – 5 jam kerja 

lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan 

1-2 jam kegiatan mandiri. 

(15) Dosen adalah tenaga pendidik pada PPs yang khusus diangkat dengan tugas 

utama mengajar. 

(16) Mahasiswa PPs adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada Program 

Pascasarjana Universitas Kadiri  

(17) Tahun Akademik (TA) adalah satu tahun penyelenggaraan pendidikan dan/atau 

pendidikan profesional yang dimulai pada bulan Agustus dan berakhir pada bulan 

Juli yang dibagi atas dua semester dan masing-masing dipisahkan oleh masa libur 

selama 2 - 4 minggu. 

(18) Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di PPs 

Universitas Kadiri. 

(19) Penundaan Kegiatan Akademik (PKA) atau cuti akademik adalah masa penundaan 

kegiatan akademik oleh seorang mahasiswa untuk sementara tidak melakukan 

seluruh kegiatan akademik karena alasan tertentu. PKA berlaku setelah mendapat 

persetujuan Rektor dan atas usul Direktur PPs Universitas Kadiri. Masa penundaan 

kegiatan akademik tidak dihitung sebagai masa studi. 
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(20) Masa studi adalah jumlah semester yang dijadwalkan dalam kurikulum untuk diikuti 

mahasiswa. 

(21) Masa studi maksimum adalah jumlah semester maksimum yang diperkenankan 

bagi seorang mahasiswa mengikuti pendidikan untuk menyelesaikan studinya. 

(22) Masa studi awal adalah masa studi yang memungkinkan hak mahasiswa untuk 

menyelesaikan studi lebih awal dari masa studi yang terjadwal dalam kurikulum. 

(23) Masa studi tambahan ialah masa studi yang masih diizinkan untuk menyelesaikan 

studi pada setiap program studi sampai batas maksimum setelah melampaui masa 

studi yang terjadwal dalam kurikulum. 

(24) Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa adalah berhasil tidaknya seorang 

mahasiswa program pendidikan pascasarjana dalam mengikuti kegiatan akademik 

di PPs Universitas Kadiri. 

(25) Penilaian hasil belajar adalah penilaian terhadap keberhasilan belajar mahasiswa 

setelah mengikuti suatu kegiatan akademik. 

(26) Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui 

ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, dan ujian 

tesis. 

(27) Ujian ekstra (khusus) adalah ujian yang diberikan pada mahasiswa yang habis 

masa studinya, sudah pernah mengikuti mata kuliah tersebut, dan telah selesai 

tesisnya. SKS yang boleh diberikan maksimal 8 SKS. 

(28) Yudisium adalah hasil prestasi belajar mahasiswa yang diumumkan oleh Direktur 

Program Pascasarjana pada setiap akhir sub program atau setiap akhir semester 

bagi mahasiswa yang mengikuti program khusus. 

(29) Indeks Prestasi (IP) adalah jumlah perkalian nilai kredit semester dengan nilai 

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

diambil dalam satu semester. 

(30) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah jumlah perkalian nilai kredit dengan nilai 

bobot seluruh mata kuliah dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil 

dalam kurun waktu tertentu 

(31) Beban Studi Program Pendidikan adalah jumlah beban tugas yang dihitung dalam 

sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan suatu jenjang 

pendidikan tinggi tertentu 

(32) Tugas Akhir/Tesis adalah tugas yang memberikan pengalaman belajar kepada 

mahasiswa untuk membuat karya ilmiah tertulis, dengan menerapkan sikap, cara 

berpikir, dan metode ilmiah dalam memecahkan masalah keilmuan melalui 

penelitian, serta mampu menyajikan dan mempertahankan hasilnya secara tertulis 

dan secara lisan untuk memperoleh gelar Magister; 
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(33) Ijazah adalah dokumen resmi sebagai bukti sah telah memiliki hak menggunakan 

gelar Magister bagi lulusan pendidikan akademik dan sebutan profesional bagi 

lulusan pendidikan profesi. 

(34) Transkrip akademik adalah dokumen resmi sebagai bukti sah tentang rangkuman 

kumpulan kegiatan akademik yang telah diikuti sesuai dengan kurikulum yang 

berlaku untuk program studi yang diikuti dilengkapi dengan bobot kredit, penilaian 

hasil belajar yang dinyatakan dengan huruf serta indeks prestasi kumulatif dan data 

lain yang diperlukan untuk mendukung kelengkapan keberadaan transkrip 

akademik tersebut. 

(35) Wisuda adalah upacara pelantikan dan penyerahan ijazah kepada lulusan program 

akademik dan/atau program profesi yang dilaksanakan dalam suatu sidang terbuka 

Universitas yang dipimpin oleh Rektor. 

(36) Sanksi adalah suatu tindakan untuk menegakkan peraturan sebagai konsekuensi 

pelanggaran oleh mahasiswa terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku di 

PPs Universitas Kadiri. 

(37) Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) adalah jumlah uang yang harus 

dibayar oleh seorang mahasiswa untuk satu tahun ajaran dan pembayaran 

dilakukan pada awal tahun ajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 

(38) Penjaminan Mutu (Quality Assurance) adalah program untuk melaksanakan 

pemantauan, evaluasi, dan koreksi sebagai tindakan penyempurnaan atau 

peningkatan mutu secara berkelanjutan dan sistematis terhadap semua aspek 

pendidikan tinggi dalam rangka untuk meyakinkan kesempurnaan pencapaian 

standar yang telah dinyatakan dalam visi, misi, tujuan dan nilai pendidikan tinggi; 

 

Pasal 2 

Tujuan Pendidikan 

 

Program pendidikan Magister (S-2) Universitas Kadiri diarahkan untuk menghasilkan 

lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut : 

1. Kemampuan pelayanan bidang administrasi dan bidang hukum dengan jalan 

penelitian dan /atau pengembangan ilmunya; 

2. Kemampuan mengembangkan bidang ilmu administrasi dahn ilmu hukum melalui 

penelitian, penelitian lintas disiplin ilmu dan kewirausahaan; 

3. Kemampuan mengembangkan profesinya dalam spektrum yang lebih luas, dengan 

mengkaitkan bidang ilmu dan profesi yang serupa; 
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4. Kemampuan merumuskan pendekatan penyelesaian berbagai masalah masyarakat 

dengan cara penalaran ilmiah; 

5. Kemampuan melaksanakan pendidikan lanjut. 

 

BAB II 

PROGRAM DAN SISTEM PENDIDIKAN 

Pasal 3 

Beban dan Lama Studi 

 

a. Program Pendidikan Magister (S-2) diselenggarakan oleh PPs Universitas Kadiri 

b. Program Pendidikan Magister (S-2) adalah jenjang pendidikan akademik yang 

mempunyai beban studi kumulatif minimal 36 sks dan maksimal 50 sks dengan 

masa studi kumulatif 4 sampai dengan 10 semester termasuk penyusunan tesis, 

setelah program sarjana, atau yang sederajat. 

c. Program Pendidikan Magister (S-2) Universitas Kadiri menyelenggarakan program 

studi Ilmu Administrasi dan Ilmu Hukum 

d. Sistem pendidikan yang dilaksanakan adalah sistem pendidikan berbasis kuliah (by 

course). 

e. Sistem pendidikan dilakukan dengan pentahapan sebagai berikut : 

i. Semester 1 (satu) sampai 2 (dua) pertama adalah masa perkuliahan; 

ii. Semester 3 (tiga) sampai 4 (empat) adalah masa penelitian dan penulisan tesis. 

f. Beban studi mahasiswa dinyatakan dalam nilai kredit untuk suatu mata 

kuliah/praktikum. 

g. Peserta program Magister dapat mengambil matakuliah dengan beban 12 sks per 

semester dengan seijin Dosen Pembimbing  Akademik; 

h. Penyimpangan terhadap jumlah beban satuan kredit semester yang diatur oleh 

ketentuan ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan Pimpinan PPs 

Universitas Kadiri 

 

Pasal 4 

Nilai Kredit dan Satuan Kredit Semester (sks) 

 

(1) Pengertan nilai kredit dalam sistem kredit adalah ukuran beban studi mahasiswa 

dan beban tugas mengajar tenaga pengajar yang dinyatakan dengan sks. 
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(2) Bagi mahasiswa, satu sks berarti setara dengan 50 menit kegiatan akademik tatap 

muka, 60 menit kegiatan akademik terstruktur ditambah 60 menit kegaitan mandiri, 

yang dihitung berdasarkan mingguan. 

(3) Bagi staft pengajar, satu sks diartikan sebagai kegiatan tatap muka dengan 

mahasiswa di kelas setara dengan 50 menit, 60 menit merencanakan kegiatan 

terstruktur dan berikut evaluasinya, dan 60 menit pengembangan materi perkuliah, 

yang dihitung berdasarkan mingguan. 

(4) Nilai kredit untuk setiap mata kuliah/praktikum dinyatakan dengan satuan kredit 

semester (sks). 

(5) Untuk penyelenggaraan kuliah, nilai satu sks ditentukan berdasarkan beban studi 

yang meliputi 3 (tiga) macam kegiatan setiap minggu dalam satu semester  

(6) Untuk penyelenggaraan penelitian, kerja lapangan dan studi pustaka atau 

sejenisnya, nilai satu sks adalah beban studi untuk melakukan kegiatan tersebut 

selama 4-5 jam per minggu selama satu semester. 

(7) Untuk penyelenggaraan praktikum di laboratorium, nilai satu sks adalah beban 

studi untuk melakukan kegiatan tersebut selama 3-4 jam per minggu selama satu 

semester. 

(8) Untuk penyelenggaraan kerja lapangan dan sejenisnya, nilai satu sks adalah beban 

studi untuk melakukan kegiatan tersebut selama 4-5 jam per minggu selama satu 

semester. 

(9) Untuk penyusunan tesis, satu sks adalah kegiatan sebanyak 64 sampai dengan 80 

jam (4 sampai dengan 5 jam per minggu). 

 

Pasal 5 

Kurikulum 

 

(1) Kurikulum program studi terdiri atas kurikulum inti dan kurikulum institusional. 

(2) Kurikulum Inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajanan yang harus 

dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku 

secana nasional. 

(3) Mata Kuliah Kurikulum Inti  wajib dilaksanakan di setiap program studi. 

(4) Mata KuIiah Kurikulum Institusional terdiri atas keseluruhan atau sebagian dan 

Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Matakuliah Keilmuan dan 

Keterampilan (MKK), Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB), Matakuliah Penrilaku 

Berkanya (MPB), dan Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB). 
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(5) Kurikulum Program Magister terdiri atas Mata Kuliah Dasar berkisar antara 15 %-

20%, Mata Kuliah Kemagisteran berkisar antara 65%-75%, dan Mata Kuliah Pilihan 

masing-masing Program Studi berkisar antara 10%-15%; 

(6) Tujuan program pendidikan dicapai melalui penerapan kurikulum berdasar Sistem 

Kredit Semester (SKS) yang diukur dengan Satuan Kredit Semester (sks); 

(7) Kurikulum yang telah disetujui oleh Senat Akademik PPs disampaikan kepada 

universitas untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor; 

(8) Peninjauan kembali Kurikulum dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni dengan memperhatikan durasi masa studi 

terprogram dan kebutuhan masyarakat. 

(9) Beban kredit dan komponen kurikulum program studi ditetapkan dengan SK Rektor 

atas usul Direktur. 

 

Pasal 6 

Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS) 

 

(1) Setiap penanggung jawab mata kuliah wajib membuat Silabus, Garis Besar 

Program Pembelajaran (GBPP), dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) setiap 

permulaan kuliah. 

(2) GBPP adalah rumusan tujuan dan pokok-pokok isi matakuliah yang memuat 

komponen-komponen nama, nomor kode, diSurat Keputusanripsi singkat, tujuan 

instruksional khusus dan umum, pokok dan sub pokok bahasan matakuliah, 

perkiraan waktu dan sumber kepustakaan; 

(3) SAP adalah rumusan tujuan dan pokok-pokok matakuliah satu kali tatap muka yang 

mencantumkan komponen-komponen nama, nomor kode, perkiraan waktu, nomor 

urut tatap muka,Tujuan instruksional Khusus dan Tujuan instruksional, pokok dan 

sub pokok bahasan matakuliah, kegiatan belajar mengajar, evaluasi dan referensi; 

(4) Suatu matakuliah dapat diasuh oleh seorang Dosen atau Tim Dosen (Team 

Teaching) yang ditetapkan oleh Direktur berdasarkan usulan dari Ketua  Jurusan/ 

Ketua Program Studi; 

(5) Setiap tenaga pengajar wajib mengembangkan kemampuan menulis karya ilmiah 

dan menyampaikannya dalam forum ilmiah. 
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BAB III 

MAHASISWA 

Pasal 7 

Penerimaan Mahasiswa Baru 

 

(1) Masa penerimaan mahasiswa baru Program Profesi dan Pascasarjana dilakukan 

pada setiap permulaan semester. 

(2) Masa penerimaan mahasiswa pindahan dilakukan pada setiap permulaan 

semester. 

(3) Tata cara penerimaan mahasiswa baru diatur tersendiri. 

 

Pasal 8 

Pendaftaran Ulang Mahasiswa 

 

(1) Pendaftaran ulang administrasi mahasiswa dilakukan pada setiap semester untuk 

memberikan kepada yang bersangkutan hak sebagai mahasiswa PPs Universitas 

Kadiri. 

(2) Pelaksanaan pendaftaran ulang administrasi meliputi Sumbangan Penyelenggara-

an Pendidikan (SPP), pendaftaran ulang, dan biaya Iainnya yang diatur tersendiri. 

(3) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang administrasi sampai dengan 

14 (empat belas) han setelah batas waktu pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) 

dinyatakan sebagai mahasiswa yang tidak aktif. 

(4) Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang kembali selama 4 (empat) semester 

berturut-turut dinyatakan sebagai mahasiswa yang mengundurkan diri. 

(5) Mahasiswa yang telah melaksanakan pendaftaran ulang berhak mendapatkan 

kartu mahasiswa yang berlaku selama 1 (satu) tahun. Kartu mahasiswa merupakan 

bukti identitas (tanda keabsahan) sebagal mahasiswa di Iingkungan Universitas 

Kadiri, yang dipergunakan untuk pengurusan administrasi selama menjadi 

mahasiswa (pengurusan KRS, KHS, dan ujian-ujian). 

(6) Kegiatan kuliah dan kegiatan akademik lain, seperti: praktek laboratorium, praktek 

lapangan, seminar, penelitian, dan sebagainya dilaksanakan dengan sistem 

bimbingan oleh Dosen pembimbing akademik dan pembimbing tesis 
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Pasal 9 

Cuti Akademik 

 

(1) Cuti akademik dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti program 

pendidikan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester berturut-turut, kecuali ada alasan 

kuat atau suatu sebab yang tidak dapat dihindarkan. 

(2) Pemberian cuti akademik diatur sebagal berikut 

a. Diberikan setiap kali untuk satu semester. 

b. Cuti akademik dapat diperpanjang dengan catatan bahwa selama cuti akademik 

tidak melebihi 2 (dua) semester berturut-turut. 

c. Keseluruhan cuti akademik selama masa studi mahasiswa sebanyak-

banyaknya 4 (empat) semester, dengan ketentuan cuti selama 4 (empat) 

semester tidak boleh diambil secara berturut-tunut. 

d. Alasan untuk memperoleh atau memperpanjang cuti akademik harus mendapat 

persetujuan Direktur. 

(3) Permohonan cuti akademik harus disertai alasan yang tepat (dan disetujui oleh 

Direktur). 

(4) Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam masa studi. 

(5) Prosedur permohonan cuti  akademik diatur sebagai berikut 

a. Surat permohonan cuti akademik ditujukan kepada Direktur dengan tembusan 

kepada Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi. 

b. Surat permohonan cuti akademik harus diketahul oleh orang tua/lwali dan 

Penasihat Akademik yang bersangkutan. 

c. Direktur mengajukan permohonan cuti akademik kepada Rektor Universitas 

Kadiri. 

d. Setelah mendapat persetujuan Rektor, mahasiswa akan menerima salinan 

Surat Keputusan Cuti Akademik. 

(6) Batas akhir pendaftaran cuti akademik paling lambat 14 (empat belas) hari setelah 

batas akhir waktu pengisian KRS. Apabila melewati waktu tersebut mahasiswa 

yang bersangkutan dinyatakan sebagai mahasiswa tidak aktif. 

(7) Selama cuti akademik mahasiswa hanya membayar uang pendaftaran ulang. 
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Pasal 10 

Mahasiswa Aktif Kuliah Kembali 

 

Mahasiswa yang tidak aktif tanpa cuti akademik ingin aktif kuliah kembali wajib mentaati 

ketentuan berikut 

a. Harus mengajukan permohonan aktif kembali kepada Rektor dengan melampirkan 

rekomendasi Direktur yang bersangkutan. 

b. Sete!ah mendapat persetujuan untuk aktif kembali, mahasiswa yang bersangkutan 

harus menyelesaikan administrasi keuangan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 

6 ayat (1) 

 

Pasal 11 

Pengunduran Diri 

 

(1) Mahasiswa yang ingin mengundurkan diri dari PPs Universitas Kadiri harus 

mengajukan surat permohonan pengunduran diri kepada Rektor dengan tembusan 

kepada Direktur. 

(2) Surat permohonan pengunduran diri harus dilampiri surat keterangan dari Bagian 

Keuangan, Perpustakaan, dan Jurusan, yang menerangkan bahwa yang 

bersangkutan telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan akademik 

(3) Apabila permohonan pengunduran diri disetujui oleh pimpinan Universitas, 

mahasiswa yang bersangkutan akan diberi Surat Keputusan Pengunduran Diri. 

 

BAB IV 

PROSES PEMBELAJARAN 

Pasal 12 

Perkuliahan  

 

(1) Penyelenggaraan program pendidikan pascasarjana dilaksanakan melalui 

perkuliahan (tatap muka, terstruktur, dan mandiri), praktikum, penelitian, dan 

komunikasi ilmiah (penulisan tesis, seminar, lokakarya, diskusi dan lain-lain). 

(2) Perkuliahan dilaksanakan setiap semester dengan jumlah tatap muka 16 kali 

pertemuan, diluar ujian tengah semester dan ujian akhir semester 
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(3) Praktikum dilaksanakan sesuai kaidah akademik mata kuliah yang bersangkutan. 

(4) Penelitian dilaksanakan sesuai dengan panduan yang ada 

(5) Seminar yang berkaitan dengan penelitian dilakukan secara berkala 

(6) Setiap semester akan diadakan penilaian hasil belajar 

 

Pasal 13 

Tata Tertib Perkuliahan 

 

(1) Untuk Mahasiswa : 

a. Perkuliahan dilaksanakan pada hari sabtu dan minggu 

b. Setiap mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan secara penuh waktu 

c. Setiap mahasiswa wajib mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh dosen. 

d. Setiap mahasiswa wajib mengikuti ujian-ujian yang dilaksanakan oleh dosen. 

e. Dalam ruang kuliah mahasiswa harus berpakaian rapi dan dilarang memakai 

atribut kedinasan, seragam dinas, dan lain-lain. 

f. Dalam mengikuti perkuliahan mahasiswa dilarang membawa senjata tajam, 

senjata api. 

g. Setiap mahasiswa dilarang menggunakan obat-obat terlarang. 

h. Dalam mengikuti perkuliahan dilarang merokok dan mengaktifkan Telpon 

Selular. 

i. Setiap mahasiswa wajib mengikuti peraturan yang berlaku di Universitas Kadiri. 

(2) Untuk Dosen : 

a. Setiap dosen harus menyampaikan buku teks sebagai acuan perkuliahan 

b. Setiap dosen harus memberikan kuliah sebanyak 16 kali pertemuan dalam satu 

semester 

c. Setiap dosen harus memberikan tugas-tugas kepada mahasiswa 

d. Setiap dosen harus melaksanakan ujian. 

e. Setiap dosen wajib memberikan nilai tepat waktunya. 

f. Setiap dosen wajib mengikuti peraturan yang berlaku di Universitas Kadiri 

g. Dalam memberikan perkuliahan dosen harus menggunakan media seperti 

LCD, E-learning, minimal OHP. 

h. Dalam memberikan perkuliahan dosen diharuskan berpakaian rapi, seperti 

dasi, memakai batik, atau pakaian sipil harian. 
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Pasal 14 

Penilaian Hasil Belajar 

 

(1) Penilaian hasil belajar hanya dapat diikuti oleh peserta didik yang telah memenuhi 

80% perkuliahan dari kegiatan akademik yang terjadwal 

(2) Penilaian kegiatan belajar melalui kuliah tatap muka, terdiri atas: 

a. Ujian tengah semester dengan pembobotan 35% 

b. Ujian akhir semester dengan pembobotan 40% 

c. tugas-tugas terstruktur, yaitu nilai tugas/makalah perorangan atau kelompok 

dengan pembobotan 25% 

(3) Para mahasiswa harus menghadiri minimal 80% dari keseluruhan tatap muka untuk 

mata kuliah yang bersangkutan.   

(4) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, E yang masing-masing 

bernilai 4, 3, 2, 1 dan 0. 

(5) Mahasiswa dinyatakan lulus suatu mata kuliah apabila dapat munguasai   minimal 

56 % dari materi yang disampaikan atau setara dengan nilai C. 

(6) Indeks Prestasi (IP) adalah rata-rata nilai yang dicapai untuk semua mata kuliah 

dengan pemberian bobot untuk semua mata kuliah yang berkredit 

(7) IPK minimum untuk program magister adalah 2.75 

(8) Pada setiap akhir semester mahasiswa harus menyerahkan laporan kemajuan 

belajar pada formulir yang telah disediakan untuk itu. 

 

Pasal 15 

Tesis 

 

(1) Tesis adalah tugas akhir mahasiswa dalam menyelesaikan studi di program 

pascasarjana Universitas Kadiri. 

(2) Tesis merupakan hasil penelitian yang dapat bersifat memperbaharui, 

mengembangkan, menemukan, atau menegaskan teori-teori/fakta-fakta dalam ilmu-

ilmu yang berhubungan dengan ilmu administrasi dan ilmu hukum; 

(3) Jumlah beban kredit tesis adalah 6 (enam) - 10 (sepuluh) sks. 

(4) Mahasiswa dapat mengajukan usulan penelitian/penulisan tesis apabila telah 

memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 

a. Telah menyelesaikan mata kuliah minimal 24 SKS 

b. Telah lulus mata kuliah Metode Penelitian  
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(5) Tata cara pengajuan usulan penelitian/tesis adalah sebagai berikut: 

a. Mahasiswa harus mengajukan usulan tesis kepada Direktur program 

Pascasarjana melalui Ketua Jurusan/Program Studi, dengan menyertakan 

transkrip nilai terakhir. 

b. Format usulan penelitian dan penulisan tesis mengacu kepada Pedoman 

Penulisan Tesis PPs Universitas Kadiri 

c. Setelah meneliti kebenaran transkrip dan rencana penelitian, Direktur program 

Pascasarjana melalui Wakil Direktur bidang akademik menentukan dosen 

pembimbing. 

d. Direktur program Pascasarjana menerbitkan Surat Keputusan tentang judul 

penelitian dan dosen pembimbing.  

(6) Bimbingan Tesis 

a. Pembimbing Tesis mahasiswa adalah dosen Program Pascasarjana Universitas 

Kadiri. 

b. Jumlah pembimbing minimal dua orang yang terdiri dari pembimbing I dan 

Pembimbing II. 

c. Pembimbing I adalah seorang dosen yang telah menduduki jabatan akademik 

Guru Besar atau seorang dosen yang mempunyai derajat Doktor (Dr/Ph.D). 

d. Pembimbing II adalah seorang dosen yang telah menduduki jabatan akademik 

Guru Besar, seorang dosen yang mempunyai derajat Doktor (Dr/Ph.D), atau 

Magister yang telah menduduki jabatan serendah-rendahnya  lektor kepala. 

e. Penggantian dosen pembimbing dapat dilakukan oleh Program Studi apabila 

telah mendapatkan persetujuan Direktur PPs Universitas Kadiri 

(7) Seminar Usulan dan Hasil Penelitian 

a. Sebelum melakukan penelitian mahasiswa wajib untuk menyampaikan usul 

penelitian tersebut dalam suatu seminar yang diadakan oleh program. 

b. Seminar dipimpin oleh dosen pembimbing Penelitian. 

c. Setiap mahasiswa wajib mengikuti seminar usulan penelitian, minimal 5 kali. 

d. Setelah menyelesaikan penelitian mahasiswa wajib menyampaikan draft hasil 

penelitian tersebut dalam suatu seminar hasil penelitian yang dilakukan oleh 

program studi. 

e. Setiap mahasiswa wajib mengikuti seminar hasil penelitian tersebut minimal 5 

kali 
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(8) Seminar hasil penelitian dipimpin oleh dosen pembimbing tesis/penelitian Ujian Tesis 

a. Ujian tesis dapat dilaksanakan apabila mahasiswa telah menyelesaikan semua 

mata kuliah (36 SKS) dengan IPK minimal 2,75 yang dibuktikan dengan laporan 

hasil studi (KHS). 

b. Ujian dilaksanakan apabila semua kewajiban telah terpenuhi 

c. Ujian dilaksanakan dalam suatu majelis yang beranggotakan 3 orang. 

d. Ujian tesis dipimpin oleh Direktur Program Pascasarjana Universitas Kadiri atau 

Wakil Direktur bidang akademik. 

e. Ujian tesis dilaksanakan selama 120 menit. 

f. Pengumuman hasil ujian tesis dilaksanakan pada hari pelaksanaan ujian. 

 

BAB V 

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

Pasal 16 

Dosen  

 

(1) Dosen PPs Universitas Kadiri adalah pendidik professional dan ilmuwan yang 

berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh Menteri Pendidikan 

Nasional atau oleh Yayasan Penyelenggara atas usul Direktur dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni melalui kegiatan tridarma perguruan tinggi di lingkungan PPs 

Universitas Kadiri. 

(2) Pengadaan tenaga Dosen Tetap dilakukan oleh Yayasan atas usul Rektor dan 

Direktur PPs berdasarkan perencanaan dan kebutuhan dengan memperhatikan 

rasio mahasiswa dan dosen serta kemampuan finansial.  

 

Pasal 17 

Persyaratan menjadi Dosen Tetap 

 

(1) Untuk diangkat menjadi Dosen Tetap PPs Universitas Kadiri,  seseorang  harus 

memenuhi kualifikasi administratif dan kualifikasi akademik sebagai  berikut:  

(2) Kualifikasi administratif yang harus dipenuhi: 

a. Warga Negara Indonesia;  

b. Berusia serendah-rendahnya 35 tahun dan setinggi-tingginya 55 tahun;  
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c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Peng-

adilan yang sudah  berkekuatan tetap karena melakukan suatu tindak pidana 

kejahatan; 

d. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat 

tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai 

Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Swasta;  

e. Berkelakuan baik; 

f. Sehat jasmani dan rohani. 

g. Sanggup mentaati perjanjian kerja sebelum diterima sebagai Dosen Tetap 

(3) Kualifikasi akademik  yang harus dipenuhi:  

a. Lulusan pendidikan S2 dengan Indeks Prestasi Kumultatif (IPK) minimal 3,4 dan 

ditempuh dalam masa studi maksimal 5 tahun; 

b. Lulusan pendidikan S-3 dengan batasan usia maksimal 55 tahun 

(4) Dosen pembimbing tesis adalah dosen yang bertanggung jawab dalam 

membimbing mahasiswa mulai dari pelahiran konsep judul tesis berdasarkan acuan 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang terkait 

dengan pemahaman dan pendalaman studi yang ditekuni dan diminati dalam 

penyelesaian studi, penyusunan kerangka acuan dan proposal, desain 

pelaksanaan penelitian, analisis, serta penarikan kesimpulan, penulisan tesis, 

seminar, sampai ujian akhir. 

 

BAB VI 

YUDISIUM 

Pasal 18 

 

1. Yudisium adalah suatu rapat yang dihadiri oleh pengelola program, dan para 

pengampu mata kuliah untuk membuat keputusan tentang hasil studi pada tahap 

akhir program pascasarjana; 

2. Mahasiswa yang akan mengikuti yudisium diwajibkan mendaftarkan diri; 

3. Hasil rapat yudisium diumumkan oleh Pengelola program. 
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BAB VII 

SANKSI AKADEMIK 

Pasal 19 

 

1. Mahasiswa dan atau dosen yang melanggar aturan akademik dapat dikenai sanksi 

akademik yang dimaksudkan untuk tujuan mendidik; 

2. Pelanggaran akademik dapat berupa; ketidakjujuran, pemalsuan, penipuan dan 

perbuatan lain yang dapat dikatagorikan melanggar peraturan akademik 

3. Bentuk sanksi akademik akan ditentukan kemudian oleh Direktur setelah 

mendapatkan masukan dari Pengelola Program.  

4. Sanksi dapat berupa larangan mengikuti kegiatan akademik, pemecatan, atau 

sanksi lain yang sesuai. 

 

BAB VIII 

PENUTUP 

Pasal 20 

 

1. Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan akademik yang belum diatur dalam 

peraturan ini akan diatur tersendiri; 

2. Sejak berlakunya peraturan ini, maka peraturan-peraturan akademik yang 

bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi; 

3. Peraturan ini berlaku mulai tahun ajaran 2011/2012, dan akan dilakukan perbaikan 

seperlunya apabila terdapat kekeliruan dalam pelaksanaannya. 

 

 


