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PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN

Nomor : 05 Tahun 2018

Tentang

PERATURAN AKADEMIK

UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN

Bismillaahirraahmaanirraahiim

Rektor Universitas Islam Lamongan :

: a. Bahwa  untuk  melaksanakan  kegiatan  pendidikan  /  pengajaran di

setiap Tahun  Akademik  pada  program Pascasarjana,  Sarjana  dan 
Diploma III di lingkungan Universitas Islam Lamongan diperlukan 
Pedoman  Akademik  yang  dijadikan  rujukan  bagi  penyelenggaraan 
pendidikan di tingkat Program Studi;

b. Bahwa Peraturan Rektor Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Pedoman

Dasar  Pelaksanaan  Kegiatan  Akademik  Tahun  2016  dalam 
perkembangannya  dipendang  perlu  untuk  menyesuaikan  peraturan 
perundang-undangan serta kebijakan baru yang berlaku, maka perlu 
adanya perubahan, penambahan dan penyempurnaan;

c. Bahwa  berkenaan  dengan  butir  (a),  dan  (b) tersebut  di  atas,  perlu

dikeluarkan  Surat  Keputusan  Rektor  Universitas  Islam  Lamongan 
sebagai pengesahannya.

: 1. Undang-Undang  RI  Nomor  :  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem

Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang  RI  Nomor  :  14  Tahun  2005  Tentang  Guru  dan

Dosen;

3. Undang-Undang RI Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan

Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar

Nasional  Pendidikan sebagaimana  telah  diubah  terakhir  kali 
dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  :  13  Tahun  2013  Tentang 
Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun 
2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;

--- (1) ---

 



--- (2) --- 

 

 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor : 04 Tahun 2014 Tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 

Tinggi; 

 

  7. Peraturan Presiden RI Nomor : 08 Tahun 2012 Tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia; 

 

  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 17 Tahun 2010 

Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan 

Tinggi; 

 

  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 73 Tahun 

2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

Bidang Pendidikan; 

   

  10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 

: 01 Tahun 2017 Tentang Pembukaan, Perubahan dan Penutupan 

Program Studi di Luar Kampus Utama Perguruan Tinggi; 

 

  11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI 

Nomor : 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Menteri 

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 44 Tahun 2015 

Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

 

  12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikanm Tinggi RI 

Nomor : 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan dan 

Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, 

Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta; 

 

  13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 232/U/2000 

Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan 

Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 

 

  14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 045/U/2002 

Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi; 

   

  15. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 

146/D/O/2000 jo Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor : 120/D/O/2003 Tentang Ijin Pendirian dan 

Penyelenggaraan Universitas Islam Lamongan; 

 

  16. Statuta Universitas Islam Lamongan; dan 

 

  17. Surat Keputusan Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Islam 

“Sunan Giri“ Lamongan Nomor : 002/SK/YPPTI-SG/2018 tanggal 

20 Februari 2018 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam 

Lamongan Periode 2018 – 2022 

 

   



--- (3) --- 

 

Memperhatikan : 1. Hasil rapat Pimpinan Rektor, Wakil Rektor I, Para Ketua Program 

Studi pada tanggal 08 Februari 2019; 

 

  2. Hasil Rapat Konsultasi & Koordinasi Wakil Rektor I, Ketua LPM,, 

Kepala BAASIK, Kepala BAHAS, dan Kepala Litbang Pemas 

Pada Tanggal 24 Februari 2019 dan Tanggal 12 Maret 2019; 

 

  3. Hasil rapat curah pendapat antara Rektor, Para Wakil Rektor, 

Ketua Senat Akademik, Ketua YPPTI “ Sunan Giri “ Lamongan 

dan perwakilan BEM & DPM se Unisla pada tanggal 10 April 

2019; 

  4. Berita Acara Rapat Pleno Senat Akademik Universitas Islam 

Lamongan Nomor : 003/BAP-SA.Unisla/V/2019 Tanggal 26 Juni 

2019 dan Nomor : 004/BAP-SA.Unisla/VII/2019 Tanggal 08 Juli 

2019 Tentang Persetujuan Pertimbangan Peraturan Rektor Nomor 

: 01 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kegiatan Akademik 

Universitas Islam Lamongan 

 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan  : 

 

Kesatu :   

 

 

Kedua : 

 

 

Ketiga : 

 

 

     

     

    

Memberlakukan  Peraturan  Akademik  sebagaimana  dalam Lampiran – 1

Keputusan ini.

Kepada Dekan/Direktur Program Pascasarjana/Direktur Program Diploma 
hendaknya  menyesuaikan peraturan akademik di tingkat Fakultas dengan 
Peraturan  Akademik  ini  selambat-lambatnya  30  (Tiga  Puluh)  Hari  sejak 
ditetapkannya Keputusan ini.

Keputusan  ini  berlaku  sejak  tanggal  ditetapkan,  dan  apabila  terdapat 
kekeliruan  dalam  penetapan  pada  surat  keputusan  ini,  akan  diadakan 
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lamongan

Pada Tanggal 12 Juli 2018
Rektor, 

 

 

 

 

    H. Bambang Eko Muljono, SH, M.Hum,MM 

 

Tembusan : 

1. Yth. Ketua YPPTI “ Sunan Giri “ Lamongan sebagai laporan 

2. Para Wakil Rektor Universitas Islam Lamongan 

3. Para Kepala Biro di lingkungan Universitas Islam Lamongan 

4. Pada Dekan di lingkungan Universitas Islam Lamongan 

5. Para Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Islam Lamongan 

6. Pengarsipan 
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LAMPIRAN PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN

Nomor : 05 Tahun 2018 

 

 

PERATURAN AKADEMIK  

UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN  
 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM  

 

Pasal 1 

Pengertian Umum 

 

Dalam Peraturan Akademik ini yang dimaksud dengan:  

 

1. Pendidikan tinggi adalah kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk 

menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan 

akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau 

menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian; 

2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi 

yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas; 

3. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan/atau seni dan diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, 

dan universitas;  

4. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi & Pendidikan Tinggi dan Menteri Agama; 

5. Universitas adalah Universitas Islam Lamongan; 

6. Senat Akademik Universitas Islam Lamongan yang selanjutnya disingkat SAU adalah 

organ Unisla yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan dan melakukan 

pengawasan di bidang akademik; 

7. Rektor adalah Rektor Universitas Islam Lamongan yang memimpin penyelenggaraan dan 

pengelolaan Unisla; 

8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan 

mengelola pendidikan akademik program Sarjana (S-1) dalam satu rumpun disiplin ilmu 

pengetahuan dan teknologi dalam lingkungan Universitas Islam Lamongan; 

9. Sekolah Pascasarjana adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan 

dan mengelola pendidikan akademik program Magister (S-2) dan Doktor (S-3) dalam 

multi disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi dalam lingkungan Universitas Islam 

Lamongan; 

10. Sekolah Vokasi adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan 

mengelola pendidikan akademik program profesi / vokasi (D-3/D-4/Sp) dalam satu 
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rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi dalam lingkungan Universitas Islam 

Lamongan; 

11. Senat Fakultas dan/atau Senat Sekolah Pascasarjana dan/atau Senat Sekolah Vokasi ialah 

senat fakultas dan/atau senat sekolah pascasarjana dan/atau sekolah vokasi dalam 

lingkungan Universitas Islam Lamongan yang mempunyai kewenangan : 

a.  merumuskan rencana dan kebijakan fakultas / sekolah pascasarjana / sekolah vokasi 

dalam bidang akademik; 

b.  melakukan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas 

kepribadian dosen di lingkungan fakultas / sekolah pascasarjana / sekolah vokasi 

c.  merumuskan norma dan tolok ukur bagi pelaksanaan penyelenggaraan fakultas dan 

menilai pelaksanaan tugas pimpinan fakultas / sekolah pascasarjana / sekolah vokasi 

d.  memberikan pendapat dan saran untuk kelancaran pengelolaan fakultas / sekolah 

pascasarjana / sekolah vokasi; serta, 

e.  memberi persetujuan atas perubahan kurikulum dan memberi pertimbangan atas 

penyelenggaraan fakultas / sekolah pascasarjana / sekolah vokasi. 

12. Dekan / Direktur Sekolah Pascasarjana / Direktur Sekolah Vokasi ialah Dekan Fakultas / 

Direktur Sekolah Pascasarjana / Sekolah Vokasi dalam lingkungan Universitas Islam 

Lamongan yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaran pendidikan 

di masing-masing fakultas / sekolah pascasarjana / sekolah vokasi; 

13. Program Studi adalah kesatuan kesatuan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki 

kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik 

dan/atau pendidikan profesi; 

14. Program Studi di luar Kampus Utama Unisla yang selanjutnya disingkat PSDKU Unisla 

adalah program studi yang diselenggarakan di tempat lain yang secara geografis tidak 

berbatasan langsung dengan kampus utama Unisla; 

15. Ketua Program Studi adalah dosen tetap yang sesuai dengan kompetensi keilmuannya 

ditetapkan oleh Rektor atas usulan Dekan Fakultas untuk memimpin dan melaksanakan 

pendidikan pada program studi yang bersangkutan; 

16. Dosen adalah dosen tetap dan telah memenuhi persyaratan serta melaksanakan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi di Unisla; 

17. Pembimbing Akademikyang selanjutnya di singkat PA adalah dosen yang ditunjuk oleh 

Fakultas / Sekolah Pascasarjana / Sekolah Vokasi untuk membimbing dan mengarahkan 

mahasiswa dalam menyusun rencana studi sesuai dengan aturan yang berlaku, serta 

mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang menjadi tanggung jawab bimbingannya; 

18. Pembimbing Tugas kahir adalah dosen yang ditunjuk oleh Ketua Program studi untuk 

membimbing penyusunan karya tulis tugas akhir mahasiswa; 

19. Mahasiswa adalah peserta didik di Universitas Islam Lamongan (Unisla) yang telah 

melunasi Sumbangan Dana Pengembangan & Pembangunan (SDPP); Sumbangan 

pembinaan pendidikan (SPP); biaya beban tetap (BBT); biaya unit kegiatan mahasiswa 

(UKM) dan herregistrasi serta memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan Universitas 

dan Fakultas;  

20. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar untuk mengikuti 

suatu program studi di Universitas Islam Lamongan dan bukan mahasiswa pindahan; 



Peraturan Akademik Unisla                                                                     3 
 

21. Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa perguruan tinggi lain yang pindah ke Universitas 

Islam Lamongan dan/atau mahasiswa Universitas Islam Lamongan yang pindah dari 

program studi yang satu ke program studi yang lain; 

22. Mahasiswa asing adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unisla yang 

berasal dari Warga Negara Asing (WNA) dan telah memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan oleh Unisla; 

23. Program Sarjana (S-1) adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan 

pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi melalui penalaran ilmiah; 

24. Program Magister (S-2) adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan 

program sarjana atau yang sederajat sehingga mampu mengamalkan dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian 

ilmiah; 

25. Program Doktor (S-3) adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan 

program magister atau yang sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan 

dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan serta pengamalan ilmu 

pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah; 

26. Program Diploma (D-3 / D-4) adalah pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan 

pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran 

dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi; 

27. Program Lintas Jalur adalah program pendidikan setara sarjana yang pesertanya berasal 

dari lulusan program diploma tiga dan diselenggarakan atas dasar kerjasama antar insitusi 

dengan pertimbangan khusus; 

28. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah 

kerangka perjenjangan kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan 

mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman 

kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur 

pekerjaan di berbagai sektor; 

29. Student Centered Learning yang selanjutnya disingkat SCL adalah sistem pembelajaran 

dengan menempatkan mahasiswa sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran dan 

dosen berfungsi sebagai fasilitator; 

30. Transfer Kredit adalah pengakuan terhadap sejumlah beban studi yang telah diperoleh 

seorang mahasiswa pada suatu perguruan tinggi setelah proses evaluasi oleh tim transfer 

kredit pada masing-masing fakultas; 

31. Credit Transfer System (CTS) adalah transfer sks mata kuliah yang diperoleh dari luar 

program studinya, yang direncanakan dan secara sistematis tercantum dalam kurikulum 

program studi tersebut, yang dapat diambil baik di dalam maupun di luar Unisla; 

32. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi 

maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan 

tinggi;  

33. Kurikulum Inti merupakan pencirian dari kompetensi utama;  

34. Kurikulum Institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan 

bagian dari kurikulum pendidikan tinggi; 

35. Kurikulum Salaf Wajib (KSW) adalah kurikulum non sks yang wajib ditempuh oleh 

Mahasiswa yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Mahasiswa; 
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36. Kurikulum Ahlu Sunnah Wal Jama’ah (Aswaja) adalah Kurikulum Muatan Lokal yang 

wajib diselenggarakan pada semua program studi dengan muatan materi utama 

pengetahuan tentang prinsip dasar Ajaran Islam Ahlu Sunnah Wal Jama’ah an 

Nahdliyah; 

37. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki 

seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan 

tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu; 

38. Program Reguler adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh Unisla yang 

diikuti oleh peserta didik secara penuh waktu pada program studi yang telah memperoleh 

ijin penyelenggaraan dari Kemenristekdikti dan Kemenag;  

39. Sistem Kredit Semester atau yang selanjutnya disingkat SKS 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; 

40. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 14 sampai 16 minggu kuliah, 

atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu 

kegiatan penilaian;  

41. Satuan kredit semester atau disingkat sks adalah takaran penghargaan terhadap 

pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 semester melalui kegiatan terjadwal per 

minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum atau 4 jam kerja lapangan, 

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

1 sampai 2 jam kegiatan mandiri;  

42. Beban Studi adalah jumlah sks yang wajib ditempuh mahasiswa untuk memenuhi 

persyaratan memperoleh gelar akademik; 

43. Masa studi adalah batas untuk menyelesaikan beban studi dalam mengikuti proses 

pendidikan pada program studinya; 

44. Rencana pembelajaran semester (RPS) suatu mata kuliah adalah recana pembelajaran 

yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian 

pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah/modul; 

45. Satuan acara pengajaran (SAP) adalah program pengajaran yang meliputi 1 matakuliah 

untuk diajarkan selama 1 kali atau beberapa pertemuan;  

46. Registrasi administratif adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa untuk 

memperoleh status terdaftar di Universitas; 

47. Registrasi Akademik adalah kegiatan mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, 

praktikum, ujian dan/atau kegiatan akademik lainnya pada program studi dengan 

mengambil mata kuliah yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan dengan 

mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) secara on line; 

48. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah isian dalam kartu rencana 

kegiatan akademik yang akan dilakukan oleh seorang mahasiswa selama semester 

tertentu; 

49. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah ukuran prestasi akademik 

mahasiswa yang merupakan nilai rata-rata tertimbang dari nilai yang diperoleh 

mahasiswa setiap semester; 

50. Indeks Prestasi Komulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah ukuran kemampuan 

mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang diperoleh mahasiswa; 
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51. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah kartu yang memuat nilai-nilai 

mata kuliah, indeks prestasi pada semester berjalan dan perolehan seluruh sks yang telah 

dikumpulkan serta IPK; 

52. Transkrip akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar dan Indeks Prestasi 

semua mata kuliah yang ditempuh mahasiswa selama mengikuti pendidikan; 

53. Kalender akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan; 

54. Sumbangan Dana Pengembangan & Pembangunan (SDPP) adalah biaya yang wajib 

dibayar oleh mahasiswa satu kali selama menjadi mahasiswa; 

55. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) adalah biaya yang wajib dibayar oleh 

mahasiswa sesuai dengan ketentuan pembiayaan pendidikan oleh Universitas yang 

dibayarkan setiap bulan; 

56. Biaya Beban Tetap (BBT) adalah biaya yang wajib dibayar oleh mahasiswa setiap 

semester sesuai yang ditetapkan universitas; 

57. Biaya Unit Kegiatan Mahasiswa (BUKM) adalah biaya yang wajib dibayar oleh 

mahasiswa pada setiap semester untuk kegiatan kemahasiswaan yang besarnya ditetapkan 

universitas; 

58. Biaya Herregistrasi adalah biaya yang wajib dibayar oleh mahasiswa pada saat daftar 

ulang yang besarnya ditetapkan Universitas; 

59. Quiz adalah kegiatan pengayakan sebelum Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian 

Akhir Semester (UAS), yang diselenggarakan apabila materi perkuliahan sampai batas 

UTS atau UAS telah mencapai sekurang-kurangnya separuh dari materi yang ada pada 

sebuah mata kuliah; 

60. Remedial adalah kegiatan akademik yang diselenggarakan dalam rangka upaya perbaikan 

nilai mata kuliah, dan diadakan setiap akhir semester setelah UAS selesai 

diselenggarakan; 

61. Semester Pendek (SP) adalah semester antara, yakni masa perkuliahan singkat yang 

digelar selama masa libur antar Semester Ganjil dan Semester Genap dimana merupakan 

penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem kredit, yang mana beban studi 

mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban lembaga penyelenggara program 

dinyatakan dalam satuan kredit; 

62. Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya dingkat KKN adalah kegiatan akademik pada 

program pendidikan Sarjana yang bersifat kurikuler dan interdisipliner dengan tujuan 

untuk mengidentifikasi dan membantu memecahkan permasalahan masyarakat dengan 

mengutamakan pemberdayaan masyarakat dan kegiatannya harus memeliki ketrkaitan 

yang erat dengan kompetensi lulusan program studi dan pelaksanaannya diatur dengan 

Keputusan Rektor Unisla; 

63. Thesis adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian yang dilakukan secara 

mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa di bawah bimbingan tim pembimbing, sebagai 

tugas akhir mahasiswa program pascasarjana (S2) dan menjadi salah satu syarat kelulusan 

seorang mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan kurikulum program studi; 

64. Skripsi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian yang dilakukan secara 

mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa di bawah bimbingan tim pembimbing, sebagai 

tugas akhir mahasiswa program sarjana (S1) dan menjadi salah satu syarat kelulusan 

seorang mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan kurikulum program studi; 

65. Penetapan kelulusan adalah forum di tingkat fakuoltas untuk menetapkan kelulusan 

seorang mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan kurikulum program studi; 
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66. Upacara wisuda adalah bentuk upacara akademik yang diselenggarakan dalam forum 

rapat Senat Akademik Universitas terbuka guna melantik lulusan; 

67. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi akademik belajar dan/atau penyelesaian suatu 

jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi; 

68. Sertifikat kompetensi adalah dokumen pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang 

sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki mprestasi di luar 

program studinya; 

69. Sertifikat Lulus Pondok Pesantren Mahasiswa adalah dokumen prestasi akademik belajar 

dan/atau penyelesaian jenjang pendidikan Kurikulum Salaf Wajib yang diselenggarakan 

oleh Pondok Pesantren Mahasiswa Unisla; 

70. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen 

yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan 

pendidikan tinggi bergelar; 

71. Surat keterangan pengganti ijazah, sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi adalah 

dokumen pernyataan yang dihargai sama dengan ijazah, sertifikat kompetensi dan 

sertifikat profesi yang dinyatakan hilang atau rusak. 

 

 

BAB II  

VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH PENDIDIKAN  

 

Pasal 2 

Visi Unisla 

 

Visi UNISLA adalah Mencetak insan akademis berkemampuan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi yang mengamalkan risalah Islamiyah Ahlussunnah wal Jamaah an Nahdliyah dan 

unggul dalam tataran nasional tahun 2030. 

 

Pasal 3 

Misi Unisla 

 

Misi UNISLA adalah sebagai berikut : 

 

a.  Menyelenggarakan program pendidikan tinggi melalui implementasi tridarma perguruan 

tinggi yang kompetitif (terbarukan/berkembang terus dan berkelanjutan) berasaskan nilai-

nilai ke-Islaman dalam al Qur’an dan as Sunnah berdasarkan aqidah ahlu sunnah wal 

jamaah an nahdliyah sebagai sumber kebenaran. 

b.  Melaksanakan kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat secara integratif untuk mencetak generasi intelektual Islami yang cerdik 

cendekia, bertaqwa dan berakhlak mulia serta pengembangan pendidikan dan penelitian 

berkelas nasional. 

c.  Menumbuhkembangkan suasana akademik yang kondusif sebagai wujud ilmu amaliah 

dan amal ilmiah sebagaimana tuntunan aqidah ahlussunnah wal jamaah an nahdliyah. 

d.  Mengedepankan tata krama nilai ke-Islaman dalam proses pembelajaran kelas, 

implementasi tugas terstruktur dan tugas mandiri untuk mewujudkan karakter alumnus 
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muslimin/muslimat technopreneur dan entepreneur yang cerdas, kreatif, mandiri dan 

tangguh. 

e.  Menghasilkan karya berstatus Hak atas Kekayaaan Intelektual (HaKI) yang bermanfaat 

bagi kemaslahatan umat. 

f.  Melaksanakan pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan 

internasional; dan, 

g.  Menyelenggarakan, mengembangkan dan menjalankan sistem tata kelola universitas yang 

baik dan bersih sesuai dengan prinsip good governance university. 

 

Pasal 4 

Tujuan Pendidikan 

 

Tujuan pendidikan yang ingin dicapai Universitas Islam Lamongan adalah : 

 

a.  Menyediakan, menyelenggarakan dan mengembangkan lingkungan pembelajaran yang 

profesional dan berkualitas; 

b.  Menjadikan peserta didik yang berkemampuan akademik dan/atau profesi yang berkualitas 

dan berkepribadian serta berjiwa entrepreneur, bermoral-etika bisnis Islami dalam koridor 

pengamalan aswaja, profesional, memiliki jiwa leadership dan technopreneurship yang 

berkeadilan sosial dan beradab, tangkas memecahkan masalah, dan memiliki kompetensi 

khusus dalam pengembangan pemanfaatan kearifan lokal. 

c. Mampu mengenali, mengamati dan melakukan pendekatan serta penalaran permasalahan 

agar menjadi pusat unggulan pemberdayaan masyarakat dan penerapan teknologi tepat 

guna. 

d.  Memiliki kompetensi dalam bidang yang didukung oleh kemampuan teknologi guna 

mengembangkan kerjasama pada tingkat lokal, nasional dan internasional dengan prinsip 

kemitraan dalam pengembangan dan penerapan IPTEK, pemberdayaan sumberdaya 

masyarakat dan penggalian serta pemanfaatan kearifan lokal. 

e.  Mengembangkan ilmu dan teknologi ramah lingkungan melalui riset berkualitas, dan 

selalu berusaha meningkatkan kualitas kerjasama yang saling menguntungkan dengan 

pemerintah, lembaga swasta, dan industri, di tingkat daerah, pusat, dan negara lain 

f.  Mendedikasikan seluruh usaha untuk pengembangan, penularan, dan pengaplikasian ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta untuk menjadikan UNISLA sebagai pusat pendidikan 

unggul;  

g.  Menghasilkan lulusan berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan bervisi global, 

untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional, dan internasional;  

h.  Melaksanakan komitmen dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk 

dapat selalu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis;  

i. Mewujudkan komitmen peningkatan kualitas pelayanan, keunggulan pendidikan, 

kemandirian penganggaran, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme melalui 

peningkatan kualitas secara terus menerus, inovasi, dedikasi, peduli, saling menghargai, 

dan semangat kerja sama tim; dan, 

j.  Menumbuhkembangkan program kewirausahaan unggulan 
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Pasal 5 

Arah Pendidikan  

 

1. Pendidikan Akademik adalah program Pascasarnana (S-2), Sarjana (S-1) dan Diploma (D-

III / D-IV) 

2. Program Akademik di Universitas Islam Lamongan diarahkan pada hasil lulusan yang 

memiliki kualifikasi sebagai berikut: 

a. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan bidang keahlian tertentu sehingga 

mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian 

masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya. 

b. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dan seni yang dimilikinya 

sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada 

masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama. 

c. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang 

keahliannya maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat. 

d. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang 

merupakan keahliannya.  

 

 

 

BAB III 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI 

 

Bagian Pertama 

Pelaksanaan Program Pendidikan 

 

Pasal 6 

Penyelenggara Program Pendidikan 

 

1. Seluruh jenjang program pendidikan di Unisla diselenggarakan oleh Fakultas; Sekolah 

Pascasarjana dan Sekolah Vokasi dalam bentuk program studi yang penyelenggaraannya 

harus memenuhi kaidah sebagai berikut : 

a.  Mempunyai izin penyelenggaraan atau memiliki akreditasi yang masih berlaku; 

b.  Memenuhi baku mutu menurut sistem penjaminan mutu akademik yang dikembangkan 

dan dijalankan oleh Universitas; dan, 

c.  Mempunyai paling sedikit 5 (lima) orang dosen tetap sesuai dengahn peraturan yang 

berlaku. 

2.  Program studi baru harus terakreditasi sesuai dengan ketenatuan yang berlaku; 

3. Seluruh jenjang program pendidikan di Unisla dapat diselenggarakan dalam bentuk kelas 

reguler, kelas internasional, kelas kerjasama dan program studi di luar kampus utama 

(PSDKU). 

4. Program pendidikan tinggi kelas internasional hanya dapat diselenggarakan pada program 

studi yang menyelenggarakan program sarjana (S-1) dan Diploma III kelas reguler dengan 

nilai akreditasi A. 
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5. Penyelenggaraan seluruh jenjang program pendidikan dibagi dalam 2 (dua) semester yang 

ditetapkan dalam kelender akademik universitas setiap tahunnya. 

6. Pembukaan, penutupan, penggabungan dan penggantian nama program studi mengikuti 

ketentuan yang berlaku. 

 

Bagian Kedua 

Kelas Reguler 

 

Pasal 7 

Program Jalur Reguler 

 

1.  Kelas reguler Sarjana dan Diploma adalah program pendidikan jenjang S-1 dan Diploma 

III yang diutamakan untuk mendidik lulusan baru (fresh graduate) dari sekolah Menengah 

Atas atau yang sederajat. 

2.  Kelas reguler Pascasarjana adalah program pendidikan jenjang S-2 dan/atau S-3 yang 

diutamakan untuk melaksanakan pendidikan tinggi jenjang magister atau doktor bagi 

masyarakat yang membutuhkan baik yang bersifat monodisiplin ataupun multidisplin ilmu 

pengetahuan. 

3.  Kelas reguler harus menggunakan kurikulum dan menghasilkan lulusan dengan 

kompetensi utama yang sama. 

4. Unisla dapat menyelenggarakan Kelas Reguler Khusus pada seluruh jenjang pendidikan 

untuk Karyawan selama tidak melanggar peraturan yang berlaku. 

5.  Ketentuan teknis mengenai Kelas Reguler Khusus Karyawan diatur dengan Keputusan 

Rektor. 

6.  Bahasa pengantar utama pada kelas reguler adalah Bahasa Indonesia. 

 

Bagian Ketiga 

Kelas Kerjasama 

 

Pasal 8 

Program Jalur Kerjasama 

 

1. Kelas kerjasama merupakan program pendidikan yang dislenggarakan atas dasar 

Memorandum of Understanding (MoU) atau perjanjian kerjasama antara Unisla dengan 

instansi atau perusahaan lain, guna memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang sesuai dengan spesifikasi instansi terkait. 

2. Kurikulum kelas kerjasama didesain khusus / spesifik sesuai kebutuhan tanpa 

meninggalkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan oleh Pemerintah melalui 

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 
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Bagian Keempat 

Kelas Internasional 

 

Pasal 9 

Program Jalur Internasional 

 

1. Kelas Internasional adalah program Sarjana (S-1) dan/atau Diploma III yang 

dislenggarakan dengan menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. 

2.  Kelas Internasional dapat diselenggarakan sepenuhnya oleh Universitas dan/atau bekerja 

sama dengan universitas mitra di luar negeri yang memiliki reputasi internasional yang 

setara dengan Unisla dan terakreditasi setara B di negaranya. 

3. Kelas Internasional yang diselenggarakan sepenuhnya oleh Unisla, memberikan gelar 

tunggal dari universitas. 

4.  Kelas Internasional yang diselenggarakan berdasarkan kerjasama dengan universitas mitra 

di luar negeri dapat memberikan gelar ganda dari unisla dan dari universitas mitra di luar 

negeri. 

5.  Setiap kerjasama dengan universitas mitra di luar negeri harus terlebih dahulu memperoleh 

persetujuan dari senat Akademik Universitas. 

6. Kelas Internasional baik yang memberikan gelar tunggal maupun gelar ganda, harus 

menggunakan kurikulum paling sedikit 50% (lima puluh persen) yang sama dengan kelas 

reguler dan menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran yang sama. 

7. Jumlah peserta Kelas Internasional tidak boleh lebih besar dari jumlah peserta program 

kelas reguler. 

 

Bagian Kelima 

Kelas Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) 

 

Pasal 10 

Program di Luar Kampus Utama 

 

1.  Pembukaan kelasa PSDKU merupakan penambahan jumlah program studi dalam bidang / 

didiplin ilmu dan teknologi yang sama dengan program studi yang telah ada di kampus 

utama Unisla. 

2.  Program studi yang akan membuka kelas PSDKU telah menyelenggarakan program studi 

yang sama di kampus utama Unisla dengan peringkat akreditasi B 

3.  Pembukaan, perubahan, penutupan kelas PSDKU dilakukan sesuai dengan ketentuan 

perundangan yang berlaku. 
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Bagian Keenam 

Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

 

Pasal 11 

Sistem Kredit Semester (SKS) 

 

1.  Sistem Kredit Semester (disingkat SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan 

dimana perguruan tinggi melaksanakan penyajian program studi yang beraneka ragam 

dan luwes, serta dapat memberi kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk memilih 

dan melaksanakan program studi, sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang 

dipunyai. 

2.  Beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggaraan program lembaga 

pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit semester (disingkat sks). 

3.  Banyaknya satuan kredit semester yang diberikan untuk setiap mata kuliah atau kegiatan 

proses belajar mengajar lainnya, adalah besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha 

menyelesaikan kegiatan akademik yang bersangkutan. 

 

Pasal 12 

Aktivitas Perkuliahan 

 

1.  Perkuliahan dilaksanakan sekurang-kuranya 14 (empat belas) kali pertemuan ditambah 

Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester sehingga berjumlah 16 (enam belas)  

kali pertemuan. 

2.  Perkuliahan pada setiap tahun akademik terdiri dari : 

a. Semester Ganjil, dimulai pada bulan September sampai dengan Februari. 

b. Semester Genap, dimulai pada bulan Maret sampai dengan Agustus 

c. Semester Pendek dan Remedial, dilaksanakan setelah Ujian Akhir Semester serta mata 

kuliah yang bersangkutan telah keluar nilai. 

3. Apabila dikarenakan sesuatu hal dosen pengampu mata kuliah tidak dapat memenuhi 

kriteria sebagaimana pada ketentuan ayat (1) maka mata kuliah yang dimaksud maka 

diberlakukan ketentuan sebagai berikut : 

a.  Ujian ditunda; dan, 

b.  Ujian tidak diselenggarakan 

4. Dosen pengampu mata kuliah yang tidak dapat memenuhi jumlah tatap muka dan tidak 

mampu menyelesaikan materi perkuliahan dapat segera untuk diganti dengan dosen 

lainnya oleh Ketua Program Studi. 

5. Ketentuan Teknis mengenai Ujian Tunda, Ujian Tidak Diselenggarakan dan Penggantian 

Dosen Pengampu yang mangkir diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor. 
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Pasal 13 

Ujian Rutin Semester (URS) 

 

1. Ujian Rutin Semester (URS) terdiri dari Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir 

Semester (UAS). 

2.  Sebelum dilaksanakan UTS dan UAS harus dilakukan uji pengayakan berupa Quiz – 1 

dan Quiz – 2, dengan tujuan untuk proses pengayakan materi menjelang UTS dan UAS. 

3. Quiz – 1 dilaksanakan pada pertemuan ke – 4 dan Quiz – 2 dilaksanakan pada pertemuan 

ke – 10, mekanisme pelaksanaan Quiz – 1 dan Quiz – 2 diserahkan sepenuhnya kepada 

dosen pengampu mata kuliah dan diperhitungkan sebagai 1 (satu) kali tatap muka 

pertemuan kelas. 

4.  Ujian Tengah Semester (UTS) dilaksanakan pada pertemuan ke – 8, mahasiswa berhak 

memperoleh Kartu Peserta Ujian apabila telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan. 

5. Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan pada pertemuan ke – 16, mahasiswa berhak 

memperoleh Kartu Peserta Ujian apabila telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan. 

6.  Persyaratan agar mahasiswa dapat mengikuti URS adalah sebagai berikut :  

a. Telah terdaftar dalam registrasi semester berjalan dibuktikan dengan persetujuan 

dalam isian Kartu rencana Studi secara on line maupun off line 

b. Memenuhi ketentuan administrasi akademik yang disyaratkan yaitu telah mengikuti 

perkuliahan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah 

pertemuan yang disyaratkan, bukti kehadiran mahasiswa dicatat dalam Daftar Hadir 

Mahasiswa dan Dosen dan atau dalam bentuk Kartu Kehadiran untuk setiap mata 

kuliah dan dosen yang diterangkan dalam formulir Presensi Tatap Muka Harian Kelas 

(PTMHK). 

c. Memenuhi seluruh administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. 

7. UTS dan UAS diberikan dalam bentuk test sub sumatif dan/atau bentuk lainnya sesuai 

dengan kandungan materi dalam kurikulum mata kuliah yang diujikan. 

 

Pasal 14 

Kegiatan Penelitian Rutin (KPR) 

 

1. Penanggung jawab Utama KPR adalah Lembaga Penelitian, Pengembangan dan 

Pengabdian Masyarakat (Litbang Pemas) Unisla. 

2. KPR setiap Semester Ganjil dilakukan pada periode 01 Nopember s/d 31 Januari dan 

setiap Semester Genap dilakukan pada periode 01 Maret s/d 31 Mei pada setiap Tahun 

Akademik. 

3.   KPR Dosen diperhitungkan sekurang-kurangnya setara dengan 2 (dua) sks pembelajaran 

dalam setiap minggunya. 

4.   Setiap dosen tetap yang telah memiliki NIDN diwajibkan untuk melakukan KPR 

sekurang-kurangnya 1 (satu) tema penelitian setiap tahunnya dan wajib mempublikasikan 

hasil penelitian tersebut setidak-tidaknya pada Jurnal yang memiliki ISSN dan diakui 

oleh Kemenristekdikti, Kemenag dan LIPI. 
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5.   Setiap dosen tetap yang telah memiliki NIDN dan berjabatan fungsional serendah-

rendahnya Asisten Ahli 150 kum diwajibkan melakukan KPR setiap semester sebanyak 1 

(satu) tema penelitian dan wajib mempublikasikan hasil penelitian tersebut setidak-

tidaknya pada Jurnal yang memiliki ISSN dan diakui oleh Kemenristekdikti, Kemenag 

dan LIPI. 

6.   KPR dosen dapat dilakukan secara individu dan/atau secara bersama-sama dengan 

melibatkan dosen yang lebih yunior dan/atau mahasiswa 

7.   Dosen Tetap yang telah memiliki NIDN dan berjabatan fungsional serendah-rendahnya 

Asisten Ahli 150 kum yang diberikan tambahan tugas sebagai Pejabat Struktural 

serendah-rendahnya setingkat Sekretaris Program Studi diperkenankan untuk tidak 

melakukan KPR setiap semester, namun demikian tetap dihimbau untuk melakukan KPR 

paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahunnya. 

8.  Setiap hasil KPR Dosen Tetap harus dipaparkan / dipresentasikan di depan Litbang 

Pemas Unisla. 

9.  Litbang Pemas wajib menerbitkan Surat Rekomendasi / Persetujuan tentang keabsahan 

setiap KPR Dosen Tetap Unisla yang diberikan kepada Dosen yang bersangkutan dan 

ditembuskan kepada Rektor, Wakil Rektor I, BAASIK, Dekan dan Ketua Program Studi. 

10. Petunjuk pelaksanaan dan teknis KPR ditetapkan oleh Litbang Pemas. 

11. Ketentuan Teknis mengenai KPR diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor. 

 

Pasal 15 

Kegiatan Rutin Pengabdian Pada Masyarakat (KRPPM) 

 

1. Penanggung jawab Utama KRPPM adalah Lembaga Penelitian, Pengembangan dan 

Pengabdian Masyarakat (Litbang Pemas) Unisla. 

2. KRPPM dapat diselenggarakan pada setiap semester, dimulai dari minggu pertama 

perkuliahan sampai minggu terakhir perkuliahan. 

3.   KRPPM Dosen diperhitungkan sekurang-kurangnya setara dengan 1 (satu) sks 

pembelajaran dalam setiap minggunya. 

4.   Setiap dosen tetap yang telah memiliki NIDN diwajibkan untuk melakukan KRPPM 

sekurang-kurangnya 1 (satu) tema pengabdian pada masyarakat kali setiap tahunnya. 

5.   Setiap dosen tetap yang telah memiliki NIDN dan berjabatan fungsional serendah-

rendahnya Asisten Ahli 150 kum diwajibkan melakukan KRPPM setiap semester 

sebanyak 1 (satu) tema pengabdian masyarakat. 

6.   KRPPM dosen dapat dilakukan secara individu dan/atau secara bersama-sama dengan 

melibatkan dosen yang lebih yunior dan/atau mahasiswa. 

7.   Dosen tetap yang telah memiliki NIDN dan berjabatan fungsional serendah-rendahnya 

Asisten Ahli 150 kum yang diberikan tambahan tugas sebagai Pejabat Struktural 

serendah-rendahnya setingkat Sekretaris Program Studi diperkenankan untuk tidak 

melakukan KRPPM setiap semester, namun demikian tetap dihimbau untuk melakukan 

KPR paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahunnya. 

8.  Ketua Program Studi wajib menerbitkan surat Tugas khusus KRPPM kepada setiap dosen 

Prodi yang melaksanakan KRPPM. 
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9. Ruang lingkup program KRPPM dapat meliputi aktivitas berikut: 

a. Pendidikan Berkelanjutan (Continuing Education) 

b. Kemitraan:  

(1) Dunia Usaha; 

(2) Institusi Pemerintah; dan, 

(3) Masyarakat. 

c. Pembinaan:  

(1) Dunia Usaha; 

(2) Kawasan/Masyarakat; dan, 

(3) Perguruan Tinggi. 

d. Rintisan Usaha Mandiri; 

e. Inkubator dan Konsultasi Bisnis; dan, 

f. Usaha Gerai Teknologi. 

10. Hasil KRPPM Dosen Tetap harus dilaporkan dan/atau dipresentasikan kepada Litbang 

Pemas Unisla. 

11. Litbang Pemas wajib menerbitkan Surat Rekomendasi / Persetujuan tentang keabsahan 

setiap KRPPM Dosen Tetap Unisla yang diberikan kepada Dosen yang bersangkutan dan 

ditembuskan kepada Rektor, Wakil Rektor I, BAASIK, Dekan dan Ketua Program Studi. 

12. Petunjuk pelaksanaan dan teknis KRPPM ditetapkan oleh Litbang Pemas. 

13. Ketentuan Teknis mengenai KRPPM diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor. 

 

 

 

BAB IV 

TEKNIS PENYELENGGARAAN UJIAN RUTIN SEMESTER 

 

Pasal 16 

Panitia Ujian Semester 

 

 1. Pada setiap ujian semester, baik Ujian Tengah Semester (UTS) maupun Ujian Akhir 

Semester (UAS), dibentuk susunan kepanitiaan yang terdiri dari : 

a. Penanggungjawab dalam hal ini adalah Rektor; 

b.  Pengarah adalah Wakil Rektor II dan wakil Rektor III; 

c. Pembina adalah Wakil Rektor I; 

d. Pelaksana Utama adalah Dekan Fakultas, Direktur Sekolah Pascasarjana & Direktur 

Sekolah Vokasi; 

d. Ketua adalah Kepala BAASIK; 

e. Sekretaris adalah Kepala Bagian Akademik; 

f. Bendahara adalah Kepala BAUKK; 

g. Koordinator; 
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(i).  Koordinator Pengadaan dan Penggandaan Soal adalah Kepala Bagian Akademik; 

dan, 

(ii).  Koordinator Pengawas adalah para Ketua Program Studi. 

h. Seksi – Seksi 

(i).  Sie. Pendaftaran adalah seluruh Staf Tata Usaha Fakultas, sekolah Pascasarjana 

dan Sekolah Vokasi; 

(ii).  Sie. Perlengkapan/Umum adalah Staf Tata Usaha yang ditunjuk oleh BAUKK; 

dan, 

(iii).  Sie. Konsumsi adalah staf Tata Usaha yang ditunjuk oleh BAUKK. 

g. Anggota Pengawas URS yang utama adalah seluruh Dosen Pengampu mata kuliah 

atau Asisten Dosen yang ditunjuk dosen pengampu dengan seijin Ketua Prodi atau 

Petugas Khusus yang ditunjuk langsung oleh Ketua Program Studi melalui surat tugas 

khusus dari Ketua Prodi. 

2.  Koordinator URS Pada Program Studi adalah Ketua Program Studi yang mengkoordinir 

dan mengatur pengadaan & penggandaan soal serta mengatur tugas Pengawas. 

3.  Pengawas terdiri dari Dosen Pengampu mata kuliah, Asisten Dosen atau orang yang 

ditugaskan sebagai pengawas URS. 

4.  Pengawas URS harus menggunakan pakaian formil (pria wajib memakai dasi). 

5.  Pengawas URS harus menggunakan tanda pengenal. 

6.  Pengawas URS diwajibkan hadir paling lambat 15 menit sebelum pelaksanaan ujian. 

7.  Pengawas URS yang berhalangan hadir wajib memberitahukan kepada Koordinator 

Pengawas URS atau Ketua Panitia URS melalui Sekretaris Panitia URS paling lambat 2 

(dua) hari sebelum pelaksanaan URS diselenggarakan dengan menggunakan 

pemberitahuan resmi yang telah diverifikasi oleh Ketua Prodi dan disetujui oleh Dekan 

melalui Wakil Dekan. 

 

Pasal 17 

Bentuk Dan Pelaksanaan Ujian Rutin Semesteran 

 

1. Bentuk URS adalah soal – soal sub sumatif dan/atau bentuk lainnya yang disesuaikan 

dengan muatan dan beban sks dalam Kurikulum. 

2. Model soal sepenuhnya diserahkan kepada dosen pengampu yang juga merupakan dosen 

penguji mata kuliah dengan memperhatikan batas waktu pengerjaan, sekurang-kurangnya 

waktu pengerjaan soal-soal URS adalah 60 (enam puluh) menit atau sebanyak-banyaknya 

setara dengan 2 (dua) sks mata kuliah yang diajarkan atau setara dengan 2 x 80 menit = 

160 menit (2 jam 40 menit). 

3. Soal-soal sub sumatif URS harus dikumpulkan beserta kisi-kisi jawabannya selambat-

lambatnya 4 (empat) hari sebelum URS diselenggarakan, apabila dosen pengampu tidak 

mengumpukan soal sesuai dengan tenggat waktu yang tersedia, maka seluruh biaya soal 

dan lain-lain menjadi tanggung jawab dosen pengampu. 

4. Apabila sampai dengan URS dilaksanakan dosen pengampu tidak memberikan soal-soal 

URS maka Panitia URS dapat menyatakan URS mata kuliah tersebut tidak dapat 

diselenggarakan pada saat itu, dan diwajibkan diselenggarakan pada jadwal yang lainnya 

pada hari itu juga atau hari lainnya yang tidak mengganggu ujian mata kuliah lainnya. 
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5. Apabila soal URS dari dosen pengampu tidak ada sampai 1 (satu) hari pelaksanaan URS 

mata kuliah, maka Panitia URS dapat membatal URS mata kuliah tersebut dan 

menyatakan URS mata kuliah tidak ada. 

6. Penyelenggaraan URS untuk mata kuliah yang dinyatakan batal oleh Panitia URS 

sepenuhnya diserahkan pada Ketua Program Studi pada waktu di luar kalender URS yang 

ada, dan Ketua Program Studi harus membuat surat permohonan kepada Rektor untuk 

penyelenggaraan URS susulan. 

7. Seluruh pembiayaan URS susulan menjadi tanggung jawab Program Studi. 

8. Pelaksanaan URS susulan tidak diperbolehkan dalam bentuk Tugas Terstruktur kepada 

mahasiswa, harus berupa soal URS. 

 

Pasal 18 

Kerahasiaan Ujian 

 

1.  Soal ujian harus dijamin kerahasiaannya sebelum dibagi kepada peserta ujian. 

2.  Pembocoran soal ujian adalah batal demi hukum. 

3.  Ujian yang batal demi hukum dapat dilangsungkan kembali pada waktu lain setelah 

diijinkan oleh Dekan. 

4.  Pihak yang membocorkan soal ujian dikenakan sanksi administrative sesuai peraturan 

kepegawaian yang berlaku. 

 

Pasal 19 

Tugas Pengawas Ujian Rutin Semester 

 

1.  Tugas Pengawas URS secara umum adalah sebagai berikut : 

a. Membacakan dan menegakkan Tata Tertib Ujian kepada seluruh peserta URS; 

b. Membagikan lembar jawaban dan soal URS; 

c. Mengedarkan Daftar Hadir Peserta untuk ditandatangani oleh Peserta dan mem-paraf 

Kartu Peserta Ujian; 

d. Mengawasi pelaksanaan ujian sesuai dengan Tata Tertib Ujian; 

e. Mengisi dan menandatangani Berita Acara Ujian; dan, 

f. Mengumpulkan dan menyusun lembar jawaban sesuai dengan nomor urut peserta, 

dimasukan kedalam amplop lembar jawaban beserta Berita Acara Ujian dan 

DPN/DPNA untuk diserahkan kepada Panitia (DPN = Daftar Peserta dan Nilai untuk 

UTS, DPNA = Daftar Peserta dan Nilai Akhir untuk UAS). 

2.  Pengawas URS tidak diperkenankan meninggalkan ruangan selama ujian berlangsung. 

3.  Pengawas URS tidak diperkenankan merokok di dalam ruang ujian selama ujian 

berlangsung. 

4.  Pengawas URS berhak memberi tindakan kepada Peserta ujian yang tidak mematuhi Tata 

Tertib Ujian dan dicatat dalam Berita Acara Ujian. 
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Pasal 20 

Persyaratan Peserta Ujian Rutin Semester 

 

1.  Pendaftaran Peserta paling lambat 4 (empat) hari sebelum URS diselenggarakan dan 

sesuai dengan Kalender Akademik. 

2.  Syarat – syarat pendaftaran peserta ujian rutin semester adalah sebagai berikut : 

a.  Administrasi Akademik 

1).  Telah mengisi KRS dan Perwalian serta Registrasi; 

2).  Telah mengikuti perkuliahan setiap mata kuliah : 

i.  UTS : Minimal 5 kali pertemuan; dan, 

ii.  UAS : Minimal 10 kali pertemuan. 

b.  Administrasi Keuangan 

Telah memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di 

lingkungan Unisla yang terdiri dari :  

1). Registrasi/Her-registrasi; 

2). Biaya URS; 

3). SPP sampai dengan bulan terakhir URS; 

3). Cicilan Dana Pengembangan & Pembangunan (DPP); 

5). Uang Praktikum; dan, 

6). Uang administrasi lainnya yang telah ditetapkan. 

3. Apabila peserta ujian tidak dapat memenuhi ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) maka 

tidak dapat mengikuti URS dan dianggap mengundurkan diri sebagai mahasiswa aktif 

pada semester berjalan. 

 

Pasal 21 

Tata Tertib Peserta Ujian Semester 

 

1.  Peserta URS Pria wajib memakai kemeja warna putih (terang), berdasi dan memakai jas 

almamater, bercelana panjang hitam atau berwarna gelap lainnya bukan jeans dan 

bersepatu gelap serta berkaos kaki. 

2. Peserta URS Wanita wajib memakai kemeja warna putih (terang), celana/rok (berwarna 

gelap) bukan jeans dan bersepatu gelap serta berkaos kaki, dilarang keras menggunakan 

pakaian yang tidak meutup aurat atau berpakain ketat dan seronok. 

3.  Tidak diperbolehkan menggunakan Sweater atau Jaket, kecuali Jas Almamater. 

4.  Peserta URS harus sudah hadir 15 menit sebelum ujian dimulai. 

5.  Peserta URS yang datang terlambat lebih dari 15 menit setelah ujian dimulai atau sudah 

ada peserta URS yang sudah selesai dan meninggalkan ruangan ujian, maka peserta ujian 

tersebut tidak diijinkan mengikuti ujian untuk mata kuliah tersebut. 

6.  Peserta URS menempati tempat duduk sesuai dengan nomor yang telah ditetapkan 

7.  Peserta URS menyerahkan Kartu Peserta Ujian kepada Pengawas untuk di paraf. 
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8.  Peserta URS dilarang untuk membawa buku, diktat dan atau catatan lainnya yang ada 

hubungannya dengan mata kuliah yang diujikan (kecuali ada ketentuan lain dari dosen 

yang bersangkutan). 

9.  Peserta URS harus menandatangani DPN/DPNA sebanyak 3 rangkap. 

10.  Peserta URS dilarang menyontek dan atau bekerja sama, apabila didapati Pengawas wajib 

memberikan tindakan dan mencatat dalam Berita Acara Ujian. 

11.  Peserta URS dilarang mengaktifkan handphone atau alat komunikasi lainnya selama 

ujian berlangsung. 

12.  Peserta URS yang akan meninggalkan ruang ujian karena keperluan mendesak, harus 

seijin Pengawas. 

13. Peserta URS yang meninggalkan ruang ujian sebelum waktunya tanpa memberitahukan 

terlebih dahulu kepada Pengawas, dianggap telah selesai menempuh ujian. 

 

Pasal 22 

Berita Acara Ujian 

 

1.  Berita Acara pelaksanaan ujian adalah bukti ujian telah dilaksanakan. 

2.  Tiap ujian yang dilaksanakan harus disediakan berita acara pelaksanaan ujian sesuai 

format yang memuat keterangan-keterangan yaitu: 

a. Nomor dan nama matakuliah atau praktikum yang diujikan, serta lama waktu yang 

tersedia untuk menyelesaikan pekerjaan ujian; 

b. Nomor ruang tempat ujian diselenggarakan, hari dan tanggal pelaksanaannya, serta 

saat ujian dimulai dan diakhiri; 

c. Jumlah peserta yang hadir selama ujian berlangsung; 

d. Nama lengkap pengawas/para pengawas ujian; 

e. Laporan singkat mengenai hal-hal yang menyimpang selama ujian berlangsung, 

misalnya: perubahan ruang ujian, keterlambatan penyelenggaraan, kecurangan yang 

terjadi, lembar jawaban yang tidak diserahkan, dan lain-lain. 

3.  Berita acara pelaksanan ujian dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan lembar pertama 

untuk Dosen penguji dan lembar kedua untuk Program Studi penyelenggara. 

 

Pasal 23 

Pengiriman Berkas Ujian dan Koreksi Hasil Ujian 

 

1.  Panitia ujian mengirim lembar jawaban ujian kepada dosen penguji segera setelah ujian 

selesai atau paling lambat satu hari setelah ujian dengan disertai ketentuan batas waktu 

koreksi. 

2.  Dosen penguji harus segera melakukan koreksi dan mengirimkan hasil koreksinya kepada 

Panitia ujian melalui Seksi Pendidikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah ujian 

dilaksanakan. 

3.  Ketua Program Studi segera mengumumkan nilai hasil ujian paling lambat dua hari 

setelah nilai ujian diterima dari Penguji/Korektor. 
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4.  Penundaan nilai ujian terhadap seseorang mahasiswa hanya dapat dibenarkan jika ia 

belum menyelesaikan tugas yang diberikan dosen Penguji/Korektor di luar ujian itu. 

5.  Jika nilai ujian belum diserahkan dalam batas waktu koreksi yang ditentukan maka 

Penguji/Korektor diberi peringatan agar menyerahkan nilai paling lambat tiga hari setelah 

pemberitahuan disampaikan kepadanya. 

6.  Jika batas waktu yang penterahan nilai ujian belum diberikan oleh Penguji/Korektor 

maka nilai ujian belum juga diserahkan maka Ketua Program Studi atau yang 

bertanggung jawab di program studi itu menunjuk Korektor pengganti sebagai pelaksana 

koreksi lembar jawaban ujian termaksud untuk diselesaikan dalam waktu paling lama tiga 

hari. 

7.  Jika koreksi bersama tidak dapat juga dilaksanakan oleh Korektor pengganti maka 

mahasiswa diberi nilai B. 

8.  Mahasiswa yang merasa dirugikan dengan nilai B dapat mengajukan keberatan kepada 

Penanggung jawab program studi dengan syarat nilai mata ujian lainnya pada semester 

bersangkutan mendapat nilai A.  

 

Pasal 24 

Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Program Studi 

 

1.  Program Studi berkewajiban dan mempunyai wewenang penuh untuk menegakkan tata 

laksana, penyelenggaraan ujian-ujian dalam matakuliah dan praktikum yang menjadi 

tugas Program Studi, dalam batas-batas yang ditetapkan oleh peraturan-peraturan dan 

kebijaksanaan Fakultas yang menjadi tempat bernaung Program Studi yang bersangkutan. 

2.  Setiap Program Studi wajib memiliki dan menyelenggarakan tata laksana penyusunan, 

pengadaan, pemberkasan dan penyimpanan bahan ujian, yang menjamin kerahasiaan 

bahan ujian itu sebelum ujian dilaksanakan. 

3.  Bilamana suatu matakuliah diberikan oleh Dosen luar biasa pada Pogram Studi 

penyelenggara, maka kepadanya diberikan wewenang penuh untuk menyusun ujian-ujian 

dari matakuliah yang menjadi tanggung jawabnya. 

4.  Sanksi administratif sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku dapat dikenakan 

terhadap Panitia URS, Dosen Penguji dan Dosen Pengawas yang dengan sengaja atau 

karena kelalaian / kecerobohan membocorkan kerahasiaan ujian. 

 

Pasal 25 

Kewajiban Dosen Penguji 

 

1.  Menyiapkan soal ujian mata kuliah yang diasuh. 

2.  Menghadiri hari pelaksanaan ujian dari mata kuliah yang menjadi tanggung jawabnya. 

3.  Menyelesaikan koreksi materi yang telah diujikan dalam tenggang waktu paling lama 

empat belas hari hari terhitung satu hari setelah pelaksanaan ujian materi terkait. 

4.  Menyampaikan nilai-nilai hasil koreksi dari materi yang telah diujikan kepada Panitia 

Ujian, paling lambat hari ke-7 (tujuh) terhitung dari satu hari setelah pelaksanaan ujian 

materi terkait.  
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Pasal 26 

Tanggung Jawab Dosen Penguji 

 

1.  Dosen penguji bertanggung jawab kepada Program Studi penyelenggara atas tertib 

pelaksanaan ujian dari matakuliah atau praktikum yang ditugaskan oleh Program Studi. 

2.  Dosen penguji mempunyai wewenang dan berkewajiban untuk mengambil tindakan yang 

menjamin tertib pelaksanaan ujian itu, dalam batas peraturan yang berlaku dan tata 

laksana yang telah ditetapkan. 

 

Pasal 27 

Skedul Penyerahan Nilai Ujian Rutin Semester 

 

1. Penyerahan Nilai URS kepada Program Studi paling lambat 2 (dua) hari setelah mata 

ujian yang bersangkutan diujikan atau setelah berkas diserahkan kepada Dosen yang 

bersangkutan, yang dibuktikan dengan tanda terima berkas. 

2. Apabila terlambat dari 2 (dua) hari, maka Ketua Program Studi diwajibkan mengambil 

berkas ujian dari Dosen yang bersangkutan untuk dinilai oleh Tim Koreksi & Penilai 

Khusus berdasarkan Surat Tugas dari Dekan. 

3. Ketua Program Studi memasukan nilai URS ke BAASIK untuk diumumkan secara resmi 

dalam website resmi unisla pada laman : http://www.unisla.ac.id dan dimasukkan dalam 

SIAKAD Unisla untuk selanjutnya diteruskan pada sistem PDDIKTI paling lambat 4 

(empat) hari setelah terkumpulnya nilai UTS dan UAS dari Dosen Pengampu. 

 

Pasal 28 

Dispensasi Khusus 

 

1.  Rektor tidak memberikan dispensasi dalam bentuk apapun bagi mahasiswa peserta URS 

yang tidak memenuhi persyaratan adminsitrasi akademik dan administrasi keuangan. 

2.  Dispensasi diberikan kepada peserta ujian yang benar-benar mengalami kesulitan dalam 

masalah keuangan, dengan membuat pernyataan kesanggupan membayar dalam jangka 

waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal surat pernyataan dibuat. 

3. Persyaratan & Tata Cara pengajuan dispensasi khusus pendaftaran URS adalah sebagai 

berikut : 

a. Dispensasi khusus hanya diperuntukkan bagi mahasiswa yang aktif mengikuti 

perkuliahan dengan jumlah presensi tatap muka pembelajaran 75% dari total tatap muka 

pembelajaran yang direncanakan; 

b. Dispensasi khusus hanya diperuntukkan bagi mahasiswa yang tidak menerima 

beasiswa, baik beasiswa dari YPPTI “Sunan Giri“ Lamongan, maupun beasiswa 

lainnya; 

c. Pengajuan permohonan dispensasi khusus oleh mahasiswa diterima oleh Dekan 

Fakultas melalui Ketua Program Studi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum 

Pekan Sunyi menjelang URS; 
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d.  Mahasiswa calon peserta ujian semester mengajukan surat permohonan dispensasi 

khusus yang ditujukan kepada Dekan Fakultas dengan melampirkan : 

(i).  Surat Pernyataan yang diketahui dan disetujui oleh Orang Tua / Wali mahasiswa, 

di atas materai yang cukup, berisi tentang kesanggupan melunasi biaya 

penyelenggaraan pendidikan sampai dengan semester berjalan dimana yang 

bersangkutan mengikuti ujian semester 

(ii).  Foto Kopi Kartu Hasil Studi (KHS) yang telah dilegalisir oleh Wakil Dekan atau 

Ketua Program Studi dari semester awal sampai dengan semester dimana yang 

bersangkutan mengikuti ujian semester 

(iii).  Foto Kopi Kartu Tanda Mahasiswa 1 (satu) lembar 

e. Dekan Fakultas mengajukan surat permohonan Dispensasi Khusus untuk mahasiswa 

yang memenuhi persyaratan dan mengajukan kepada Rektor melalui BAUKK Unisla 

secara kolektif paling lambat 7 (tujuh) hari menjelang pelaksanaan URS; dan, 

f. Rektor melalui BAUKK memberikan persetujuan Dispensasi Khusus selambat-

lambatnya 3 (tiga) hari menjelang URS dan diumumkan secara resmi pada papan 

pengumuman resmi Unisla dan/atau melalui website unisla pada laman : 

http//www.unisla.ac.id. 

4. Pengajuan Dispensai Khusus melebihi tenggat waktu yang telah ditetapkan tidak dapat 

dilayani dan dianggap mahasiswa tidak mengajukan Dispensasi Khusus, sehingga 

Administrasi Akademik & Administrasi Keuangan mengikuti ketentuan reguler yang ada. 

5.  Apabila selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah URS dilaksanakan mahasiswa yang 

telah mendapatkan Dispensasi Khusus URS belum menyelesaikan tunggakan Administrasi 

Keuangannya sesuai Surat Pernyataan yang dibuatnya, maka Dekan melalui Ketua 

Program Studi mengingatkan dengan membuat surat teguran / tagihan kepada mahasiswa 

yang membuat Surat Pernyataan melalui surat teguran / tagihan pertama. 

6. Apabila selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak surat teguran / tagihan pertama tidak 

juga diindahkan oleh mahasiswa yang mendapat Dispensasi Khusus, maka Dekan Fakultas 

melalui Ketua Program Studi diwajibkan memberikan teguran / tagihan untuk kedua 

kalinya melaui surat teguran/tagihan kedua dan diberikan sanksi berupa penghentian 

layanan akademik sementara atau jika dipandang perlu yang bersangkutan tidak 

diperkenankan mengikuti perkuliahan tatap muka kelas berikutnya. 

7. Apabila selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak surat teguran / tagihan kedua, 

mahasiswa dengan Dispensasi Khusus belum juga menyelesaikan administrasi 

keuangannya, maka Dekan Fakultas melalui Ketua Program Studi wajib menghentikan 

seluruh layanan akademik mahasiswa yang bersangkutan dan mengajukan permohonan 

Cuti Akademik kepada BAASIK bagi yang bersangkutan. 

 8. BAASIK segera menghentikan dan menon-aktifkan seluruh status transaksi akademik 

mahasiswa dengan Dispensasi Khusus yang tidak memenuhi persyaratan dalam SIAKAD 

Unisla dan Pelaporan Forlap PDDIKTI Kemenristek & Dikti, berdasarkan surat 

permohonan dari Dekan Fakultas. 
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Pasal 29 

Tim Pemantau Khusus Ujian Rutin Semesteran 

 

1. Pada setiap URS yang dilaksanakan di Fakultas dan/atau Program Studi, dilakukan 

pemantauan oleh Tim Pemantau Khusus URS (TPKURS) yang dibentuk berdasarkan Surat 

Tugas Rektor dengan koordinator utama adalah Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). 

2. TPKURS dibawah kendali dan koordinasi secara langsung oleh LPM. 

3. Tujuan dilakukannya pemantauan khusus URS adalah sebagai berikut : 

a.  Supaya URS dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tata tertib dan tata laksana 

yang ada; 

b.  Memberikan laporan kegiatan harian URS kepada Rektor; 

c.  Untuk mengetahui secara pasti URS terselenggara sesuai dengan jadwal yang telah 

ditetapkan berdasarkan Kalender Akademik; 

d.  Meminimalisasi terjadinya kecurangan dalam bentuk apapun dalam penyelenggaraan 

URS; 

e. Melakukan pendataan terhadap kondisi real mahasiswa dan melakukan re-evaluasi 

terhadap status transaksi akademik mahasiswa pada SIAKAD Unisla dan Forlap 

PDDIKTI Kemenristek & Dikti; dan, 

f.  Digunakan sebagai sarana pendataan kondisi terkini mahasiswa yang sudah terdaftar 

dalam pelaporan Forlap PDDIKTI Kemenristek & Dikti. 

4. TPKURS membuat format lembar pemantauan sendiri yang disesuaikan dengan ketentuan 

yang berlaku. 

5. Apabila selama tugas pemantauan URS berjalan, TPKURS menemukan hal-hal yang 

melanggar peraturan yang berlaku maka TPKURS dapat langsung mengambil alih 

pelaksanaan dan pengawasan URS pada Program Studi dengan menunjuk petugas khusus 

untuk menjadi pengawas khusus pada saat itu juga. 

6. TPKURS membuat surat teguran kepada Penyelenggara URS tingkat program studi 

dan/atau Pengawas URS yang ditemukan melanggar peraturan URS yang berlaku dan 

meneruskannya kepada Rektor. 

7. TPKURS membuat Berita Acara Pemantauan URS dan menandatangani bersama dengan 

Pengawas URS dengan disaksikan oleh Ketua Program Studi dan diketahui oleh Wakil 

Dekan. 

8. TPKURS membuat laporan secara lengkap mengenai pelaksanaan URS kepada Rektor 

melalui Wakil Rektor I selaku Pembina URS selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah 

URS selesai.   

 

Pasal 30 

Program Remedial 

 

1. Program Remedial hendaknya dimaknai sebagai upaya dan pemberian layanan 

pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk memperbaiki prestasi belajarnya 

sehingga mencapai kriteria ketuntasan capaian pembelajaran yang ditetapkan. 



Peraturan Akademik Unisla                                                                     23 
 

2. Pembelajaran remedial merupakan pemberian perlakuan khusus terhadap peserta didik 

yang mengalami hambatan dalam kegiatan belajarnya dimana hambatan yang terjadi 

dapat berupa kurangnya pengetahuan dan keterampilan prasyarat atau lambat dalam 

mencapai kompetensi. 

3. Apabila nilai akhir UAS tidak memenuhi kualifikasi persyaratan minimum, maka 

Program Studi diperkenankan untuk membuka Program Remedial dengan persyaratan 

sebagai berikut: 

a.  Remedial diselenggarakan setelah pengumuman Nilai Akhir UAS; 

b.  Hanya diperbolehkan diikuti oleh mahasiswa dengan nilai akhir UAS 1,0 (D) dan 0,0 

(E); 

c.  Apabila nilai akhir UAS 2,0 (C) maka mahasiswa hanya dapat memprogram remedial 

maksimum 20% (dua puluh persen) dari total sks pada semester yang berjalan 

tersebut; 

d.  Untuk melaksanakan Program Remedial Dekan Fakultas harus membuat Permohonan 

Penyelengaraan kepada Rektor dengan tembusan kepada Wakil Rektor I melalui 

BAASIK; 

e. Program Remedial dilakukan dengan meknisme sebagai berikut : 

(1). Program Remedial di khususkan untuk seluruh mahasiswa pada setiap 

semesternya; 

(2).  Dilaksanakan setelah Ujian Akhir Semester Ganjil atau Genap pada tahun 

akademik berjalan; 

(3). Mahasiswa yang mengikuti Program Remedial harus mendaftarkan diri dan 

mengisi Kartu Rencana Program Remedial (KRPR); 

(4). Dilaksanakan setelah nilai UAS mata kuliah tertentu keluar dan diumumkan; 

(5). Mahasiswa Semester V diperbolehkan mengikuti mata kuliah yang pernah diambil 

pada semester sebelumnya yakni pada Semester I, III dan V; 

(6). Mahasiswa Semester VI diperbolehkan mengikuti mata kuliah yang pernah 

diambil pada semester sebelumnya yakni pada Semester II, IV dan VI; 

(7). Mahasiswa Semester VII diperbolehkan mengikuti mata kuliah yang pernah 

diambil pada semester sebelumnya yakni pada Semester I, III, V dan VII; 

(8). Mahasiswa Semester VIII diperbolehkan mengikuti mata kuliah yang pernah 

diambil pada semester sebelumnya yakni pada Semester II, IV, VI dan VIII 

(9). Untuk mahasiswa dibawah semester V, Remedial hanya diperkenankan pada 

semester yang berjalan saja, tidak diperkenankan mengambil remedial untuk mata 

kuliah dengan semester dibawahnya.; 

(10). Mahasiswa yang mendapatkan nilai B atau (3,0) ke atas tidak diperbolehkan untuk 

mengikuti Program Remedial; 

(11). Mahasiswa yang mengikuti Program Remedial dan menempuh Ujian Remedial 

nilai akhir paling tinggi adalah B atau (3,0); 

(12). Program Remedial tidak menjamin kelulusan atau perubahan nilai; 

(13). Jumlah sks yang diambil oleh seorang mahasiswa pada Program Remedial 

sebanyak-banyaknya 20 sks; 

(14.) Biaya Program Remedial, seluruhnya dibebankan kepada Mahasiswa yang 

mengikuti Remedial dan diperhitungkan untuk setiap beban studi sks yang ada; 
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(15). Besarnya biaya Program Remedial ditentukan oleh Universitas dengan melihat 

kebutuhan dasar pada Fakultas dan Program Studi dan disesuaikan dengan biaya 

operasional Remedial yang diselenggarakan dengan mengikuti ketentuan yang 

berlaku berdasarkan Keputusan Rektor; 

(16). Program Remedial harus dilakukan dengan tata cara sebagai berikut : 

(i).  Jumlah quota kelas remedial yang diijinkan untuk setiap mata kuliah 

ditentukan sebagai berikut : 

 

No. Jumlah Mahasiswa Per-angkatan  

Setiap Prodi 

Quota Remedial yang Diijinkan 

1. > 10 Mhs 5 Mhs 

2. 10 ≤ Mhs ≤ 40 10 Mhs 

3. 40 ≤ Mhs ≤ 70 15 Mhs 

4. 70 ≤ Mhs ≤ 100 20 Mhs 

5. > 100 Mhs > 20 Mhs 

  

(ii). Program remedial dilaksanakan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali tatap 

muka kelas dengan durasi waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) jam, dimana 

ditujukan sebagai review dan pengayakan mata kuliah; 

(iii). Ujian remedial dilaksanakan setelah tatap muka teori berakhir, mekanisme 

dan tata cara ujian remedial sepenuhnya menjadi kewenangan dosen 

pengampu mata kuliah.; 

(iv). Nilai akhir Remedial diperhitungkan sebagai berikut : 

  NA mk = 35% NA ips + 65% NA rmd 

 dimana : 

 NA mk  :  Nilai Akhir Mata Kuliah dalam KHS 

 NA ips :  Nilai Akhir Mata Kuliah dalam KHS sebelumnya 

 NA rmd :  Nilai Akhir Mata Kuliah setelah Remedial 

 

(17). Jumlah pertemuan Program Remedial sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) kali 

tatap muka kelas dengan durasi 2 (dua) jam setiap tatap muka untuk 

penyelenggaraan teori yang bersifat review dan pengayaan, dan 1 (satu) kali ujian 

remedial dengan durasi yang disesuaikan dengan muatan pembelajaran yang telah 

diselenggarakan; 

(18). Program Remedial dapat dilaksanakan apabila memenuhi jumlah quota 

mahasiswa yang dipersyaratkan untuk setiap mata kuliah yang diujikan dalam 

Program Remedial; dan, 

(19). Apabila tidak memenuhi quota tersebut di atas, mahasiswa diwajibkan mengikuti 

perkuliahan reguler pada semester yang bersangkutan dan/atau Semester Pendek. 
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Pasal 31 

Semester Pendek 

 

1.  Semester Pendek adalah adalah semester antara, yakni masa perkuliahan singkat yang 

digelar selama masa libur antar semester. 

2.  Program semester pendek merupakan penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan 

sistem kredit, beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban lembaga 

penyelenggara program dinyatakan dalam satuan kredit.  

3.  Program semester pendek merupakan program yang berorientasi pada pemenuhan 

kebutuhan mahasiswa dalam penyelesaian studinya sesuai dengan kemampuan yang 

dimiliki.  

4.  Program semester pendek disesuaikan dengan tahun akademik yang sedang berjalan. 

5. Untuk melaksanakan Program Semester Pendek Dekan Fakultas harus membuat 

Permohonan Penyelengaraan kepada Rektor dengan tembusan kepada Wakil Rektor I 

melalui BAASIK. 

6.  Program Semester Pendek dilakukan dengan meknisme sebagai berikut : 

a. Dilaksanakan setelah Semester Genap pada masa liburan antara bulan Juni s/d Agustus 

pada tahun akademik berjalan; 

b. Dilaksanakan setelah nilai mata kuliah tertentu keluar dan diumumkan; 

c. Mahasiswa diperbolehkan mengikuti mata kuliah yang pernah diambil pada semester 

sebelumnya atau mata kuliah baru pada Semester Pendek kecuali mata kuliah yang 

memliki bobot praktikum;  

d. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah baru pada semester pendek dengan syarat 

memiliki IPK minimal 3,25; 

e. Mahasiswa yang mendapatkan nilai B dan C diperbolehkan untuk mengikuti Semester 

Pendek; 

f. Mahasiswa yang mendapatkan nilai D disarankan untuk mengikuti Semester Pendek; 

g. Mahasiswa yang mendapatkan nilai E wajib mengulang pada semester yang sama 

tahun akademik berikutnya; 

h. Mahasiswa yang mengikuti Semester Pendek dan menempuh ujian nilai akhir paling 

tinggi adalah B; 

i. Semester Pendek tidak menjamin kelulusan atau perubahan nilai; 

j. Semester Pendek dapat diikuti oleh mahasiswa pada semester tersebut yang 

mendapatkan nilai C dan D; 

k. Jumlah sks yang diambil oleh seorang mahasiswa pada semester Pendek sebanyak-

banyak 20 sks; 

l. Biaya Semester Pendek, honor mengajar Dosen dan insentif ujian pada perkuliahan 

Semester Pendek, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Unisla; 

m. Jumlah pertemuan Semester Pendek 12 pertemuan termasuk ujian; 

n. Semester Pendek dapat dilaksanakan apabila memenuhi jumlah quota mahasiswa yang 

diijinkan untuk setiap mata kuliah ditentukan sebagai berikut : 
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No. Jumlah Mahasiswa Per-angkatan  

Setiap Prodi 

Quota Semester Pendek yang 

Diijinkan 

1. > 10 Mhs 5 Mhs 

1. 10 ≤ Mhs ≤ 40 20 Mhs 

2. 40 ≤ Mhs ≤ 70 35 Mhs 

3. 70 ≤ Mhs ≤ 100 50 Mhs 

4. > 100 Mhs > 50 Mhs 

 

o. Apabila tidak memenuhi quota sebagaimana persyaratan dalam quota yang diijinkan 

tersebut di atas, mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan reguler pada semester 

yang bersangkutan. 

 

 

BAB V 

KURIKULUM  

 

Pasal 32 

Pengertian dan Karakter Kurikulum 

 

1.  Kurikulum Unisla yang menjadi dasar menyelenggarakan Program Studi di 

lingkungannya tersusun atas Kurikulum Inti dan Kurikulum Institusional. 

2.  Kurikulum Inti adalah bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang berlaku secara 

nasional untuk setiap program studi memuat: tujuan pendidikan, isi pengetahuan, dan 

kemampuan minimal yang harus dicapai oleh mahasiswa dalam menyelesaikan suatu 

program studi.  

3.  Kurikulum Institusional adalah sejumlah bahan kajian dan pelajaran dari pendidikan 

tinggi yang disusun sebagai tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti 

disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan yang menjadi ciri khas Universitas dan 

Fakultas di lingkungan Unisla. 

4. Kurikulum Institusional wajib menyelenggarakan Kurikulum Pendidikan Ajaran islam 

Ahlu Sunnah Wal Jama’ah an Nahdliyah. 

5. Kurikulum Salaf Wajib adalah sejumlah bahan kajian dan pelajaran dari pendidikan 

tinggi yang disusun sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam 

menjalankan kaidah Keislaman ahlu sunnah wal jamaah an nahdliyah. 

6. Kurikulum Salaf Wajib dilaksanakan dalam sistem pendidikan pada Pondok Pesantren 

Mahasiswa Unisla. 

7. Ketentuan Teknis mengenai Kurikulum Pendidikan Ahlu Sunnah Wal Jama’ah an 

Nahdliyah dan Kurikulum Salaf Wajib diatur dengan Keputusan Rektor. 
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Pasal 33 

Acuan Penyusunan Kurikulum 

 

1. Kurikulum Inti setiap program studi yang dirancang untuk Program Diploma, Sarjana, 

Magister, merujuk kepada kurikulum inti yang telah ditetapkan oleh Menteri Riset, 

Teknologi dan Menteri Agama. 

2. Rancangan Kurikulum Institusional untuk setiap program studi pada Program 

Pascasarjana (S-2), Program Sarjana (S-1) dan Program Diploma Tiga (D-3), disusun 

oleh masing-masing Fakultas / Sekolah Pascasarjana / Sekolah Vokasi di lingkungan 

Unisla. 

3. Rancangan Kurikulum Salaf Wajib (KSW) disusun oleh Pondok Pesantren Mahasiswa 

Unisla dengan mengacu pada Kurikulum tentang Pendidikan Keislaman bernafaskan ahlu 

sunnah wal jamaah an nahdliyah. 

4. Tiap kurikulum yang disusun oleh masing-masing Fakultas di lingkungan Unisla harus 

merujuk pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 232/U/2000 tentang 

Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar 

Mahasiswa serta berpedoman pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi & Pendidikan 

Tinggi Nomor : 50 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

5. Kurikulum Ahlu Sunnah Wal Jama’ah an Nahdliyah sebagai Kurikulum Institusional 

yang menunjukkan ciri khas khusus Unisla wajib diberikan pada seluruh program studi di 

lingkungan Unisla. 

6.  Penyusunan kurikulum dilakukan oleh Unisla dan dapat menyusun bersama-sama dengan 

perwakilan dari stakeholders yang ditunjuk.  

 

Pasal 34 

Pembobotan Kurikulum 

 

1.  Kurikulum Inti Program Sarjana (S-1) berkisar antara 40% - 80% dari jumlah satuan 

kredit semester Kurikulum Program Sarjana.  

2.  Kurikulum Inti Program Diploma Tiga (D-3) sekurang-kurangnya 50% dari jumlah 

satuan kredit semester Kurikulum Program Diploma. 

3.  Kurikulum Program Pascasarjana (S-2) terdiri atas Mata Kuliah Dasar berkisar antara 

15%-20%, Mata Kuliah Kemagisteran berkisar antara 65%-75%, dan Mata Kuliah 

Pilihan berkisar antara 10%-15%. 

4. Kurikulum Ahlu Sunnah Wal Jama’ah an Nahdliyah berikisar antara 5% - 10% dari 

jumlah total satuan kredit semester di seluruh program studi di lingkungan Unisla. 

5. Kurikulum Salaf Wajib Pondok Pesantren Mahasiswa terdiri atas Mata Kuliah Ibadah 

Syariah berkisar antara 20% - 30%; Mata Kuliah Aqidah Al Islamiyah Ahlu Sunnah Wal 

Jamaah An Nahdliyah 30% - 40% dan Mata Kuliah Adab & Muamalah 30% - 40%. 

              

Pasal 35 

Unsur dan Komponen Kurikulum   

          

1.  Kurikulum seluruh jenjang program pendidikan tinggi di Unisla dirancang untuk 

mencetak lulusan dengan kompetensi yang sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran 
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minimal, yaitu setara dengan jenjang capaian pembelajaran dalam Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI). 

2.  Kurikulum seluruh jenjang program pendidikan tinggi di Unisla berbasis kompetensi 

capaian pembelajaran lulusan yang memuat rumusan sikap, pengetahuan dan 

keterampilan umum dan khusus yang setara dengan jenjang kompetensi dalam kualifikasi 

pada KKNI. 

3.  Penyelenggaraan proses pembelajaran diutamakan dengan menggunakan Student 

Centered Learning (SCL) yang meliputi : 

a.  Problem based learning; 

b. Interactive skill station information and technology; dan, 

c.  Task based learning. 

4.  Kurikulum dievaluasi secara teratur dalam kurun waktu secepat-cepatnya 2 (dua) tahun 

dan selambat-lambatnya 4 (empat) tahun oleh senat fakultas dan/atau senat sekolah 

pascasarjana dan/atau senat sekolah vokasi. 

5.  Kurikulum ditetapkan dalam Keputusan rektor Unisla setelah mendapatkan persetujuan 

Senat Fakultas. 

6.  Struktur kurikulum pada seluruh jenjang program pendidikan di Unisla terdiri atas : 

a.  Mata Kuliah wajib yakni mata kuliah yang harus dicakup dalam suatu program studi 

yang dirumuskan untuk mencapai kompetensi utama; dan, 

b. Mata Kuliah pilihan adalah mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa untuk 

memperluas wawasan dan sekaligus memenuhi persyaratan beban minimal suatu 

jenjang pendidikan. 

7.  Mata kuliah wajib nasional terdiri atas : 

a. Pendidikan Agama; 

b. Pendidikan Pancasila; 

c. Pendidikan Kewarganegaraan & Bela Negara; dan, 

d. Bahasa Indonesia. 

8.  Mata Kuliah wajib universitas terdiri atas : 

a.  Bahasa Inggris; 

b.  Kewirausahaan; 

c.  Pendidikan Aswaja; 

d.  Anti Korupsi; 

e.  Kesadaran Pajak; dan, 

f.  Kuliah Kerja Nyata. 

9.  Mata Kuliah Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 butir (b), dapat berupa : 

a.  Sekumpulan mata kuliah yang terdapat dalam kelompok mata kuliah peminatan lain; 

dan, 

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

10. Mata Kuliah Wajib pada suatu program studi harus sama, baik kelas reguler, kelas 

internasional, maupun kelas kerjasama ataupun pada PSDKU. 

11.  Setiap mahasiswa Unisla dapat memilih perpaduan antara : 

a.  Mata Kuliah Wajib dan mata kuliah pilihan pada program studi tersebut; atau, 

b. Mata Kuliah wajib dan mata kuliah yang dipilih dari berbagai program studi lain atau 

fakultas lain. 
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12.  Perpaduan apapun yang dipilih oleh mahasiswa, jumlah sks yang boleh diambil harus 

dalam batas beban studi untuk jenjang program pendidikan yang diikutinya. 

13.  Beban Ekuivalen dalam bentuk sks untuk mata kuliah wajib program studi tidak termasuk 

tugas akhir. 

14.  Beban ekuivalen dalam bentuk sks untuk mata kuliah pilihan paling banyak 20 (dua 

puluh) sks dari seluruh beban studi yang dipersyaratkan untuk mencapai gelar sesuai 

dengan jenjang pendidikan tinggi yang diikuitnya. 

 

Pasal 36 

Penetapan Dan Peninjauan Kembali Kurikulum 

 

1.  Tujuan program pendidikan dicapai melalui penerapan kurikulum berdasar Sistem Kredit 

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

2.  Kurikulum yang telah disetujui oleh Senat Fakultas disampaikan kepada Universitas 

untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor. 

3.  Peninjauan kembali Kurikulum dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni dengan memperhatikan durasi masa studi terprogram 

dan kebutuhan masyarakat. 

 

Pasal 37 

Mata Kuliah 

 

1.  Isi dan luas bahasan suatu matakuliah harus mendukung tercapainya tujuan program 

pendidikan dan diukur dengan satuan kredit semester. 

2.  Suatu mata kuliah dapat diasuh oleh seorang Dosen atau Tim Dosen (Team Teaching) 

yang ditetapkan oleh Dekan berdasarkan usulan dari Ketua Program studi, 

3.  Suatu mata kuliah yang ditawarkan dapat diajarkan bila diikuti oleh peserta minimal 50 

orang, terkecuali dalam hal-hal yang bersifat khusus yang ditentukan oleh Dekan atau 

Direktur Pascasarjana atau Direktur Diploma Tiga dengan seizin Rektor. 

 

 

 

BAB VI 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

 

Pasal 38 

Sistem Perkuliahan 

 

1. Setiap menjelang akhir semester, Fakultas atau Sekolah Pascasarjana atau Sekolah 

Vokasi melalui program studinya masing-masing menetapkan jadwal kuliah untuk 

menjalankan suatu kurikulum. 

2. Jadwal kuliah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas setidaknya mencakup : 

 a). nama mata kuoliah dan kelas; 

 b). koordinator mata kuliah dan penggung jawab kelas; 
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 c). hari dan jam kuliah; 

 d). tempat / ruang kuliah; dan, 

 e). dosen pengampu. 

3. Suatu mata kuliah dapat diselenggarakan dalam beberapa kelas. 

 

Pasal 39 

Sistem Kredit Semester 

 

1.  Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang 

menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, 

Beban Kerja Dosen (BKD), pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program. 

2.  Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar 

yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal perminggu sebanyak satu 

jam perkuliahan atau dua jam praktikum, atau empat jam lapangan yang masing-masing 

diiringi oleh sekitar satu sampai dua jam kegiatan terstruktur dan sekitar satu sampai dua 

jam kegiatan mandiri.  

3.  Semester adalah satuan waktu kegiatan yang tersusun atas 14 sampai 16 minggu kuliah 

atau kegiatan terjadwal lainnya termasuk dua sampai tiga minggu kegiatan penilaian.  

 

Pasal 40 

Satuan Kredit Semester (sks) 

 

1. 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; dan, 

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

2. 1 (satu) kegiatan pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, 

terdiri atas : 

 a). kegiatan tatap muka 100 (seratus) menir per minggu per semester; dan, 

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

3. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul atau bentuk lain ditetapkan sesuai 

dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran. 

4. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, 

praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau bentuk 

pembelajaran lain yang sejenis ditetapkan sebesar 170 (seratus tujuh puluh) menit per 

minggu per semester. 

 

Pasal 41 

Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS) 

 

1.  Garis Besar Program Pembelajaran adalah rumusan tujuan dan pokok-pokok isi 

matakuliah yang memuat komponen-komponen nama, nomor kode, diskripsi singkat, 

tujuan instruksional khusus dan umum, pokok dan sub pokok bahasan mata kuliah, 

perkiraan waktu dan sumber kepustakaan. 
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2.  Satuan Acara Pembelajaran 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.   

3.  Pemantauan pelaksanaan Satuan Acara Pembelajaran dilakukan oleh Ketua Program 

Studi.  

 

Pasal 42 

Beban Satuan Kredit Semester dan Lama Studi  

pada Setiap Program Studi 

 

1.  Beban studi Program Sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks 

dan sebanyak-banyaknya 150 (seratus lima puluh) sks yang dijadwalkan untuk 8 

(delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 semester dan paling 

lama 12 (dua belas) semester setelah pendidikan menengah. 

2.  Beban studi Program Magister sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 

sks pada setiap program studi tergantung pada kurikulum masing-masing, beban studi 

dijadwalkan untuk 4 semester dan dapat ditempuh dalam kurun waktu kurang dari 4 

semester dan paling lama 6 semester termasuk penyusunan tesis, setelah program sarjana, 

atau yang sederajat. 

3.  Beban studi Program Diploma III sekurang-kurangnya 110 (seratus sepuluh) sks dan 

sebanyak-banyaknya 114 (seratus empat belas) sks yang dijadwalkan untuk 6 (enam) 

semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) semester dan 

selama-lamanya 10 (sepuluh) semester setelah pendidikan menengah. 

4. Beban studi setiap semester diatur dengan ketentuan sebagai berikut :  

a.  Pada semester pertama mahasiswa baru wajib mengambil beban studi maksimal 20 

(dua puluh dua) sks;  

b.  Pada semester selanjutnya beban studi yang boleh diambil mahasiswa ditetapkan 

berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) yang dicapai pada semester sebelumnya, 

tanpa memperhitungkan nilai semester sisipan/pendek, dengan ketentuan sebagai 

berikut:  

(i).  IP ≥ 3,00 boleh mengambil maksimal 24 sks;  

(ii).  2,50 ≤ IP ≤ 2,99 boleh mengambil maksimal 22 sks;  

(iii).  2,00 ≤ IP ≤2,49 boleh mengambil maksimal 20 sks;  

(iv).  1,50 ≤ IP ≤ 1,99 boleh mengambil maksmimal 16 sks; 

(v) . 1,00 ≤ IP ≤ 1,49 boleh mengambil maksimal 12 sks; dan,  

(vi). IP < 1,00 boleh mengambil maksimal 8 sks. 

 

 

 

 

 

 



Peraturan Akademik Unisla                                                                     32 
 

BAB VII 

TENAGA PENGAJAR / DOSEN 

 

Pasal 43 

Pengertian dan Tugas 

 

1.  Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

2. Dosen Tetap adalah seseorang yang berpendidikan dan memiliki keahlian sesuai dengan 

persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan dapat diusulkan oleh 

Rektor untuk ditetapkan oleh YPPTI “Sunan Giri“ Lamongan sebagai Dosen Tetap 

dengan tugas utama mengajar pada Fakultas di lingkungan Unisla. 

3.  Perekrutan Dosen direncanakan oleh Fakultas sesuai kebutuhan dengan mencermati 

nisbah antara mahasiswa dan dosen serta kemampuan keuangan yang tersedia. 

4. Unisla dapat merekrut mahasiswa berprestasi dan memiliki kemampuan akademis yang 

sangat baik untuk menjadi calon Dosen Tetap setelah memenuhi seluruh kriteria dan 

persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan. 

 

Pasal 44 

Perekrutan dan Persyaratan 

 

1.  Seseorang yang memenuhi kualifikasi administratif dan kualifikasi akademik dapat 

diusulkan untuk diangkat dalam jabatan dosen tetap di Unisla. 

2.  Kualifikasi administratif yang harus dipenuhi: 

a. Warga negara Indonesia; 

b. Berusia serendah-rendahnya 22 tahun dan setinggi-tigginya 35 tahun; 

c. Bersedia dan mendukung cita-cita tercapainya ajaran keislaman ahlu sunnah wal 

jamaah an nahdliyah; 

d. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang 

sudah berkekuatan tetap karena melakukan kejahatan yang diancam pidana; 

e. 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;  

f. Tidak berkedudukan sebagai calon pegawai dari institusi manapun baik di dalam 

negeri maupun luar negeri; 

g. Berkelakuan baik; dan,  

h. Sehat jasmani dan rohani. 

3.  Kualifikasi akademik yang harus dipenuhi oleh calon dosen serendah-rendahnya adalah 

lulusan Program Pascasarjana S-2 dengan Indeks Prestasi Kumultatif sebesar 3,25 dan 

berasal dari Perguruan Tinggi dengan nilai akreditasi B. 

4.  Mengikuti dan lulus Ujian penjaringan dan ujian penyaringan yang dilakukan oleh Tim 

Seleksi Unisla. 
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5. Bersedia dengan kemauan sendiri untuk menandatangani Surat Perjanjian Kontrak kerja 

dengan Unisla. 

6. Tata cara rekruitmen dan persyaratan untuk menjadi Dosen Tetap Unisla akan ditetapkan 

dengan Keputusan Rektor.  

 

Pasal 45 

Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Dosen 

 

1.  Dosen berkedudukan sebagai pejabat fungsional mempunyai tugas utama melaksanakan 

pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.  

2.  Pengangkatan Dosen Tetap dalam jabatan fungsional harus memenuhi persyaratan 

minimal sebagai berikut : 

a.  Telah mengabdi kepada Unisla sekurang-kurang 2 (dua) tahun; 

b.  Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dibuktikan dengan Surat Keterangan dari 

Dekan Fakultas dan/atau DP3 / SKP mempunyai nilai minimal Baik; 

c.  Bagi dosen muda, pengajuan jabatan fungsional untuk pertama kalinya oleh Unisla 

dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut : 

(i).  Memiliki karya ilmiah dan telah dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang telah 

memiliki ISSN serta diakui oleh Kemenristekdikti, Kemenag dan LIPI sekurang-

kurangnya 2 (dua) tema; 

(ii).  Memiliki Karya Pengabdian Pada Masyarakat sekurang-kurangnya 2 (dua) tema; 

dan, 

(iii).  Mendapatkan Surat Rekomendasi dari Litbang Pemas Unisla tentang keabsahan 

Karya Ilmiah dan Karya Pengabdian Pada Masyarakat;  

d.  Kenaikan pangkat rutin dalam jabatan fungsional dosen dapat diajukan oleh Unisla 

dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut : 

(i).  Kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional dapat dilaksanakan sekurang-

kurangnya 2 (dua) tahun setalah dosen mendapatkan pangkat jabatan fungsional 

terakhirnya; 

(ii).  Memiliki sekurang-kurangnya 4 (empat) tema karya penelitian yang telah 

dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang memiliki ISSN yang diakui LIPI; atau 2 

(dua) karya ilmiah dalam Jurnal Nasional Terakreditasi; atau 1 (satu) karya 

ilmiah dalam jurnal Internasional dengan terindeks yang diakui oleh 

Kemenristek & Dikti; 

(iii).  Memiliki sekurang-kurangnya 4 (empat) tema karya pengabdian pada 

masyarakat yang telah disyahkan oleh Litbang Pemas Unisla; dan, 

(iv).  Mendapatkan Surat Rekomendasi dari Litbang Pemas Unisla tentang keabsahan 

Karya ilmiah dan Karya Pengabdian Pada Masyarakat. 

3.  Jabatan fungsional Dosen terstruktur terdiri atas:  

a. Asisten Ahli, Golongan III/a – III/b; 

b. Lektor, Golongan III/c-III /d; 

c. Lektor Kepala, Golongan IV/a - IV/c; dan, 

d. Guru Besar Golongan IV/d- IV/e. 
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4. Kenaikan jabatan fungsional Dosen diberikan sebagai wujud kepercayaan Unisla atas 

kemampuannya untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang lebih tinggi, sebagai 

penghargaan atas prestasi akademik yang telah dicapainya, sebagai pengakuan atas 

kemampuan akademik dan keteladanannya dalam kehidupan akademik serta sebagai 

harapan dan peluang pengembangan jatidiri keilmuan dan profesi untuk pencapaian 

jabatan tertinggi sesuai kemampuannya. 

5.  Seorang Dosen dapat diangkat dalam jabatan fungsional yang lebih tinggi apabila yang 

bersangkutan telah memenuhi sekurang-kurangnya 80% angka kredit berasal dari unsur 

utama dan persyaratan lainnya seperti integritas, kinerja, tanggung jawab dalam 

pelaksanaan tugas serta tata krama dalam kehidupan akademis. 

6.  Angka Kredit yang dimaksud yaitu satuan nilai dari tiap huruf kegiatan dan atau 

akumulasi nilai-nilai huruf kegiatan yang diberikan/ditetapkan berdasarkan penilaian atas 

prestasi yang telah dicapai oleh seorang Dosen untuk digunakan sebagai salah satu syarat 

pembinaan karier dalam jabatan fungsional/kepangkatan. 

7.  Kegiatan yang dinilai dengan angka kredit meliputi unsur utama yang tersusun dari 

mengikuti kegiatan pendidikan, dan melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi serta unsur penunjang yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Dosen. 

 

Pasal 46 

Angka Kredit Untuk Jabatan Dosen 

 

1.  Jumlah angka kredit untuk Asisten Ahli dalam pangkat Penata Muda Golongan III / a 

adalah 100 kum terbagi dalam 80 untuk unsur utama dan 20 untuk unsur penunjang Tri 

Dharma Perguruan Tinggi. 

2.  Jumlah angka kredit untuk Asisten Ahli dalam pangkat Penata Muda Tingkat I Golongan 

III / b adalah 150 angka kredit terbagi dalam 120 untuk unsur utama dan 30 untuk unsur 

penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

3.  Jumlah angka kredit untuk Lektor dalam pangkat Penata, Golongan III / c adalah 200 

angka kredit terbagi dalam 160 untuk unsur utama dan 40 untuk unsur penunjang Tri 

Dharma Perguruan Tinggi. 

4.  Jumlah angka kredit untuk Lektor dalam pangkat Penata Tingkat I , Golongan III / d 

adalah 300 angka kredit terbagi dalam 240 untuk unsur utama dan 60 untuk unsur 

penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

5.  Jumlah angka kredit untuk Lektor Kepala dalam pangkat Pembina Golongan IV / a 

adalah 400 angka kredit terbagi dalam 320 untuk unsur utama dan 80 untuk unsur 

penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

6.  Jumlah angka kredit untuk Lektor Kepala dalam pangkat Pembina Tingkat I Golongan IV 

/ b adalah 550 angka kredit terbagi dalam 440 untuk unsur utama dan 110 untuk unsur 

penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

7.  Jumlah angka kredit untuk Lektor Kepala dalam pangkat Pembina Utama Muda 

Golongan IV / c adalah 700 angka kredit terbagi dalam 560 untuk unsur utama dan 140 

untuk unsur penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

8.  Jumlah angka kredit untuk Guru Besar dalam pangkat Pembina Utama Madya Golongan 

IV / d adalah 850 angka kredit terbagi dalam 680 untuk unsur utama dan 170 untuk unsur 

penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
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9.  Besar angka kredit untuk Guru Besar dalam pangkat Pembina Utama Golongan IV / e 

adalah 1050 angka kredit terbagi dalam 850 untuk unsur utama dan 200 untuk unsur 

penunjang Tri Dharma Perguruan. 

10 Ketentuan – ketentuan lebih lanjut mengenai angka kredit dalam pengajuan dan 

pengangkatan jabatan fungsioanl dosen mengikuti peraturan perundang-undangan 

mengenai jabatan fungsional dosen yang berlaku di Indomesia. 

 

Pasal 47 

Komponen Angka Kredit 

 

1.  Persentasi angka kredit yang harus dipenuhi oleh Dosen yang mengajar pada program 

pendidikan akademik adalah:  

a.  Minimal 30% untuk pendidikan dan pengajaran; 

b.  Minimal 25% untuk penelitian;  

c.  Maksimal 15% untuk pengabdian kepada masyarakat; dan,  

d.  Maksimal 20% untuk kegiatan penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

2.  Persentasi angka kredit yang harus dipenuhi oleh Dosen yang mengajar pada program 

pendidikan profesional adalah:  

a. Minimal 40% untuk pendidikan dan pengajaran;  

b. Minimal 10% untuk penelitian;  

c. Maksimal 15% untuk pengabdian kepada masyarakat; 

d. Maksimal 20% untuk kegiatan penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi;  

e. Dosen yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang membantu Dosen yang lebih 

senior dan melaksanakan secara mandiri, masing-masing diberi angka kredit 100% 

sesuai prestasinya; dan, 

f. Kenaikan jabatan fungsional Dosen dapat dilakukan jika yang bersangkutan telah 

menduduki jabatan fungsional terakhir minimal satu tahun dan telah memenuhi semua 

persyaratan kenaikan jabatan fungsional yang berlaku.  

3.  Kelebihan angka kredit pada jabatan terakhir dapat digunakan untuk naik ke jabatan/ 

pangkat yang lebih tinggi apabila persyaratan 100% untuk pendidikan, pengajaran, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sudah memperoleh maksimal 80% 

persyaratan unsur utama yang diatur sebagai berikut: 

a.  Program pendidikan akademik minimal 30% untuk pendidikan dan pengajaran, 

minimal 25% untuk penelitian; 0% untuk kegiatan penunjang;  

b. Untuk program pendidikan profesional minimal 40% untuk pendidikan dan 

pengajaran, minimal 10% untuk penelitian, 0% untuk kegiatan penunjang;. 

c. Pembagian angka kredit atas suatu karya penelitian yang dilakukan bersama oleh 

beberapa Dosen ditetapkan 60% untuk Peneliti/Penulis utama dan 40% untuk Peneliti-

peneliti/Penulis-penulis berikutnya dibagi secara merata;  

d. Pembagian angka kredit atas suatu matakuliah yang diberikan oleh beberapa Dosen 

masing-masing mendapat angka kredit sebanding dengan beban tugasnya; dan, 

e.  Angka kredit untuk kegiatan memberikan kuliah dan menguji, praktikum dihitung 

berdasarkan satuan kredit semester.  
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Pasal 48 

Kualifikasi Dan Kriteria, Tugas, Tanggung Jawab, Dan Wewenang  

Jabatan Akademik Dosen 

 

1. Jabatan Akademik, Kualifikasi dan Kriteria, Tugas, Tanggung jawab, 

Wewenang, dan Indikator Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik Dosen dapat 

dijelaskan secara ringkas pada Tabel – 1 sebagaimana tersebut di bawah ini : 

 
 Tabel – 1 :  Kualifikasi dan Kriteria, Tugas, Tanggung Jawab & Indikator Penilaian 

Kenaikan Jabatan Akademik 

 

No. 
Jabatan 

Akademik 
Kualifikasi & Kriteria 

Tugas, Tanggung Jawab Dan 

Wewenang 

Indikator Penilaian 

Kenaikan Jabatan 

Akademik 

 

1. Asisten 

Ahli  

 

a.  Memiliki ijazah serendah- 

rendahnya magister 

dalam bidang ilmu yang 

sesuai dengan bidang 

ilmu penugasannya  

b.  Memiliki pengalaman 

penyelenggaraan 

pengajaran  

c.  Mampu menyebarluaskan 

ilmu pengetahuan, 

teknologi dan/atau seni.  

d.  Mampu memahami 

pelaksanaan penelitian 

dan pengabdian kepada 

masyarakat  

e.  Mampu menulis karya 

ilmiah yang 

dipublikasikan pada 

jurnal ilmiah.  

f.  Memiliki kinerja, 

integritas, tanggung 

jawab pelaksanaan tugas, 

etika dan tata krama 

dalam kehidupan 

kampus 

a.  Mengikuti pendidikan dan 

pelatihan 

b.  Melaksanakan pengajaran 

setinggi-tingginya jenjang 

sarjana, 

c.  Membina kegiatan 

mahasiswa di bidang 

akademik dan 

kemahasiswaan 

d.  Mengembangkan bahan ajar 

e.  Menyampaikan presentasi 

ilmiah 

f.   Menghasilkan karya ilmiah 

yang dipublikasikan pada 

jurnal ilmiah nasional, 

g.  Menghasilkan karya ilmiah 

dalam bentuk lain 

h.  Membuat rancangan dan 

karya teknologi/karya seni 

monumental/ seni 

pertunjukan 

i.  Melaksanakan Pengabdian 

Masyarakat 

j.  Melaksanakan tugas-tugas 

penunjang 

 

a.  Memiliki angka kredit yang 

memenuhi persyaratan 

dengan proporsi:  

   (1). Pendidikan:> 55% 

   (2). Penelitian:> 25% 

   (3). Pengabdian kepada 

Masyarakat : 

< 10%; dan  

   (4).  Penunjang Tri Dharma: 

< 10%  

 

b.  Memiliki karya ilmiah 

yang dipublikasikan di 

jurnal nasional sebagai 

penulis pertama.  

c.  DP3 atau dokumen yang 

setara dengan nilai 

minimal baik dan 

pertimbangan Senat 

Fakultas bagi 

Universitas/Institut atau 

Senat Perguruan Tinggi 

bagi Sekolah 

Tinggi/Politeknik dan 

Akademi 

 

2. Lektor a.  Memiliki ijazah serendah-

rendahnya magister 

dalam bidang ilmu yang 

sesuai dengan bidang 

ilmu penugasannya  

b.  Mampu mendidik secara 

professional;  

c.  Mampu menerapkan 

proses pembelajaran dan 

pembimbingan secara 

mandiri bagi:  

(1).  mahasiswa diploma 

dan/atau sarjana 

bagi yang 

berkualifikasi 

magister,  

a. Mengikuti pendidikan dan 

pelatihan  

b. Melaksanakan pengajaran 

setinggi-tingginya jenjang 

sarjana bagi yang berijazah 

Magister  

c. Melaksanakan pengajaran 

setinggi-tingginya jenjang 

Magister bagi yang 

berijazah Doktor dan 

membantu pengajaran 

program doktor  

d. Membina kegiatan 

mahasiswa di bidang 

akademik dan 

kemahasiswaan  

a.  Memiliki angka kredit yang 

memenuhi persyaratan 

dengan proporsi:  

   (1). Pendidikan: > 45% 

   (2). Penelitian: > 35%  

   (3). Pengabdian kepada 

Masyarakat : < 10% 

   (4). Penunjang Tri Dharma: 

< 10%  

b.  Memiliki karya ilmiah 

yang dipublikasikan di 

jurnal nasional sebagai 

penulis pertama.  

c.  DP3 atau dokumen yang 

setara dengan nilai 

minimal baik dan 
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No. 
Jabatan 

Akademik 
Kualifikasi & Kriteria 

Tugas, Tanggung Jawab Dan 

Wewenang 

Indikator Penilaian 

Kenaikan Jabatan 

Akademik 

 

(2). mahasiswa 

diploma, sarjana 

dan/atau magister 

bagi yang 

berkualifikasi 

doktor  

d.  Mampu memahami teori 

bidang ilmu yan menjadi 

penugasannya;  

e.  Mampu menerapkan teori 

bidang ilmu yang 

menjadi penugasannya 

dalam pelaksanaan 

penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat; 

f.  Mampu menulis karya 

ilmiah yang 

dipublikasikan pada 

terbitan jurnal nasional  

g.  Memiliki kinerja, 

integritas, tanggung 

jawab pelaksanaan tugas, 

etika dan tata krama 

dalam kehidupan 

kampus 

 

e. Mengembangkan bahan ajar  

f. Menyampaikan presentasi 

ilmiah dalam forum tingkat 

nasional  

g. Menghasilkan karya ilmiah 

pada jurnal nasional  

h. Menghasilkan karya ilmiah 

dalam bentuk lain  

i. Membuat rancangan dan 

karya teknologi/karya seni 

monumental/ seni 

pertunjukan  

i. Melaksanakan Pengabdian 

Masyarakat 

j. Melaksanakan tugas-tugas 

penunjang 

pertimbangan Senat 

Fakultas bagi 

Universitas/Institut atau 

Senat Perguruan Tinggi 

bagi Sekolah 

Tinggi/Politeknik dan 

Akademi 

3. Lektor 

Kepala 

a.  Berijazah magister atau 

doktor dari program 

studi atau perguruan 

tinggi terakreditasi 

dalam bidang ilmu yang 

sesuai dengan bidang 

ilmu penugasannya;  

b.  Mampu mendidik secara 

profesional;  

c.  Mampu menerapkan dan 

mengembangkan proses 

pembelajaran dan 

pembimbingan secara 

mandiri bagi mahasiswa 

diploma, sarjana 

dan/atau pascasarjana;  

d.  Mampu menganalisis 

bidang ilmu yang 

menjadi penugasannya;  

e.  Mampu menerapkan dan 

menganalisis teori 

bidang ilmu yang 

menjadi penugasannya 

dalam pelaksanaan 

penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

f.  Mampu menulis karya 

ilmiah yang 

a.  Mengikuti pendidikan 

dan/atau pelatihan  

b.  Melaksanakan pengajaran 

hingga jenjang doktor  

c. Membimbing dosen yang 

lebih rendah jabatannya  

d. Membina kegiatan 

mahasiswa di bidang 

akademik dan 

kemahasiswaan  

e. Mengembangkan bahan ajar  

f. Menyampaikan presentasi 

ilmiah pada forum nasional 

dan internasional  

g. Menghasilkan karya ilmiah 

pada jurnal nasional 

terakreditasi  

h. Menghasilkan karya ilmiah 

dalam bentuk lain 

i.  Membuat rancangan dan 

karya teknologi/karya seni 

monumental/ seni 

pertunjukan  

j. Melaksanakan pengabdian 

masyarakat  

k. Melaksanakan tugas-tugas 

penunjang 

a.  Memiliki angka kredit yang 

memenuhi persyaratan 

dengan proporsi: 

   (1).Pendidikan: > 40%  

   (2).Penelitian: > 40%  

   (3).Pengabdian kepada 

Masyarakat : < 10%  

   (4).Penunjang Tri Dharma: 

< 10%  

 

b.  Memiliki Sertifikat 

Pendidik  

c.  Memiliki karya ilmiah 

yang dipublikasikan di 

jurnal nasional 

terakreditasi atau 

internasional sebagai 

penulis pertama bagi yang 

berijazah Doktor.  

d.  Memiliki karya ilmiah 

yang dipublikasikan di 

jurnal internasional atau 

internasional bereputasi 

sebagai penulis pertama 

bagi yang berijazah 

Magister.  

e.  DP3 atau dokumen yang 

setara dengan nilai 

minimal baik dan 
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No. 
Jabatan 

Akademik 
Kualifikasi & Kriteria 

Tugas, Tanggung Jawab Dan 

Wewenang 

Indikator Penilaian 

Kenaikan Jabatan 

Akademik 

 

dipublikasikan pada 

jurnal nasional 

terakreditasi atau jurnal 

internasional bagi yang 

berijazah Doktor;  

g. Mampu menuliskarya 

ilmiah yang 

dipublikasikan pada 

jurnal internasional atau 

internasional bereputasi 

bagi yang berijazah 

Magister;  

h.  Memiliki kinerja, 

integritas, tanggung 

jawab pelaksanaan tugas, 

etika dan tata krama 

dalam kehidupan 

kampus 

 

pertimbangan Senat bagi 

Universitas/Institut atau 

Senat Perguruan Tinggi 

bagi Sekolah 

Tinggi/Politeknik dan 

Akademi 

 

4. Profesor a.  Berijazah doktor dalam 

bidang ilmu yang sesuai 

dengan bidang ilmu 

penugasan  

b.  Mampu mendidik secara 

profesional;  

c.  Mampu menerapkan dan 

mengembangkan proses 

pembelajaran dan buku 

ajar serta pembimbingan 

bagi mahasiswa diploma, 

sarjana dan/atau 

pascasarjana; 

d. Mampu menganalisis teori 

bidang ilmu yang yang 

menjadi penugasannya;  

e. Mampu menerapkan dan 

menganalisis teori 

bidang ilmu yang 

menjadi penugasannya 

dalam pelaksanaan 

penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat;  

f.  Mampu menulis karya 

ilmiah yang 

dipublikasikan pada 

jurnal internasional 

bereputasi.  

g.  Memiliki kinerja, 

integritas, tanggung 

jawab pelaksanaan tugas, 

etika dan tata krama 

dalam kehidupan 

kampus 

a.  Mengikuti pendidikan 

dan/atau pelatihan  

b.  Melaksanakan pengajaran 

hingga jenjang doktor  

c. Membimbing dosen yang 

lebih rendah jabatannya  

d. Membina kegiatan 

mahasiswa di bidang 

akademik dan 

kemahasiswaan 

e.  Mengembangkan bahan ajar  

f.  Menyampaikan presentasi 

ilmiah pada forum nasional 

dan internasional  

g. Menghasilkan karya ilmiah 

pada jurnal internasional 

bereputasi,  

h. Melaksanakan pengabdian 

masyarakat 

a.  Memiliki angka kredit yang 

memenuhi persyaratan 

dengan proporsi:  

   (1). Pendidikan: > 35%  

   (2). Penelitian: > 45%  

   (3). Pengabdian kepada 

Masyarakat : < 10%  

   (4). Penunjang Tri Dharma: 

< 10% 

 

b.  Memiliki sertifikat 

pendidik  

c.  Memiliki karya ilmiah 

yang dipublikasikan di 

jurnal internasional 

bereputasi sebagai penulis 

pertama.  

d.  DP3 atau dokumen yang 

setara dengan nilai 

minimal baik dan 

persetujuan Senat bagi 

Universitas/Institut atau 

Senat Perguruan Tinggi 

bagi Sekolah 

Tinggi/Politeknik dan 

Akademi 
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2.  Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam mengajar pada Program Studi dapat 

dijelaskan secara ringkas pada Tabel – 2 sebagaimana tersebut di bawah ini: 

 
 Tabel – 2 : Wewenang & Tanggung Jawab Mengajar Dosen pada Program Studi 

 

No. 
Jabatan 

Akademik Dosen 

Kualifikasi 

Pendidikan 

Program Studi 

Diploma / 

Sarjana 

(DII/DIII/S1) 

Magister 

(S2) 

Doktor 

(S3) 

1. Asisten Ahli Magister M -- -- 

  Doktor M B B 

2. Lektor Magister M -- -- 

  Doktor M M B 

3. Lektor Kepala Magister M -- -- 

  Doktor M M M 

4. Profesor Doktor M M M 

Keterangan : M = Melaksanakan ; B = Membantu 

 

3. Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Bimbingan Tugas Akhir dapat 

dijelaskan secara ringkas pada Tabel – 3 sebagaimana tersebut di bawah ini: 

 
 Tabel – 3 : Wewenang & Tanggung Jawab Dosen dalam Bimbingan Tugas Akhir 

 

No. 
Jabatan 

Akademik Dosen 

Kualifikasi 

Pendidikan 

Bimbingan Tugas Akhir 

Skripsi / 

Tugas Akhir 
Thesis Disertasi 

1. Asisten Ahli Magister M -- -- 

  Doktor M B -- 

2. Lektor Magister M B* -- 

  Doktor M M B 

3. Lektor Kepala Magister M M** -- 

  Doktor M M B/M** 

4. Profesor Doktor M M M*** 
Keterangan : (i). *  =  Golongan III/d 

 (ii). **  =  Sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional 

bereputasi 

 (iii). ***  = Sesuai dengan Pasal 26 ayat 10 (b) Permendikbud Nomor 49 

Tahun 2014 

 (iv). M  =  Melaksanakan 

 (v). B =  Membantu 

 

 

4.  Tugas dan Tanggung Jawab Dosen dalam Publikasi Karya Ilmiah dapat dijelaskan secara 

ringkas pada Tabel – 4 sebagaimana tersebut di bawah ini: 
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Tabel – 4 : Tugas dan Tanggung Jawab Dosen dalam Publikasi Karya Ilmiah 

 

No. 
Jabatan 

Akademik 

Jurnal 

Nasional 

Jurnal 

Nasional 

Terakreditasi 

Jurnal 

Internasional 

Jurnal 

Internasional 

Bereputasi 

1. Asisten Ahli W S S S 

2. Lektor W S S S 

3. Lektor Kepala / 

Magister 

S S W S 

 Lektor Kepala / 

Doktor 

S W S S 

4. Profesor S S S W 

Keterangan : W = Wajib Ada; S = Disarankan Ada  

 

 

Pasal 49 

Kewajiban dan Hak Dosen 

 

 1.  Kewajiban Dosen Pengajar diatur sebagai berikut : 

a. Melaksanakan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi, dengan tugas utama mengajar 

sesuai dengan beban yang telah ditetapkan menurut peraturan yang berlaku. 

b. Melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sekurang-kurangnya 12 

sks/semester dan sebanyak-banyaknya 16 sks/semester, yang disebar dalam kegiatan-

kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, 

pembinaan civitas akdemika, administrasi dan manajemen. 

c. Menyiapkan materi kuliah dalam bentuk Rencana Program Kegiatan Pembelajaran 

Semester (RPKPS). 

d. Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan penuh dedikasi, disiplin, dan 

arif.  

e. Menghindari konflik kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar. 

f. Memotivasi daya pikir peserta didik. 

g. Memberi bimbingan dan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa yang 

dibimbingnya untuk menyelesaikan studi.  

h. Bersikap dan berpikir analitis, kritis, jujur, obyektif, dan taat kaidah dalam 

melaksanakan penelitian. 

i. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik; tulus hati dan sinergis dengan 

rekan sejawat serta mendudukkan mahasiswa sebagai sahabat kerja dalam melakukan 

pengabdian kepada masyarakat. 

j. Mentaati peraturan yang ditentukan oleh Fakultas dan Universitas. 

k. Mengisi daftar hadir mengajar yang memuat keterangan nama dosen, waktu mengajar 

(hari, tanggal, jam), tempat dan materi pembelajaran. 

l. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung 

jawab. 

m. Mentaati Kode Etik baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku. 
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n. Dosen yang berstatus Pegawai Negeri Siipil dan Dosen tidak tetap mempunyai 

kewajiban yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 

 

2.  Hak- hak sebagai Dosen Pengajar ditentukan sebagai berikut : 

a. Menerima gaji dan tunjangan fungsional dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku di Fakultas dan Universitas;  

b. Mengambil cuti yang ketentuannya mengacu pada peraturan yang berlaku bagi 

Pegawai Negeri Sipil dan/atau Peraturan di lingkungan Unisla; 

c. Memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja; 

d. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya; 

e. Memperoleh penghargaan sesuai dengan dharma baktinya; 

f. Menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas lain di dalam melaksanakan tugas; 

g. Menjadi anggota Senat Akademik atau Senat Fakultas apabila telah memenuhi syarat; 

h. Mengikuti pendidikan lanjut atas biaya sendiri maupun sponsor; 

i. Mendapatkan bantuan pengurusan dalam rangka mendapatkan hak paten atas hasil 

penelitian sebagai pengakuan atas karyanya; 

j. Dosen tidak tetap berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan Dosen berstatus 

Pegawai Negeri Sipil dalam memperoleh pangkat dan jabatan akademik sesuai dengan 

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan, 

k. Menyelenggarakan kebebasan mimbar akademik. 

 

3.  Tugas Dosen Pengajar ditentukan sebagai berikut : 

a.  Merencanakan pembelajaran:  

(i).  Merumuskan Capaian Pembelajaran, Kompetensi Inti & Kompetensi 

Pendukung;  

(ii).  Menyusun Rencana Kerja Program Pembelajaran Semester ;  

(iii).  Menyusun Kontrak Pembelajaran;  

(iv).  Membuat Satuan Acara Pembelajaran (SAP); dan, 

(v).  Menyusun buku ajar.  

 

b. Melaksanakan perkuliahan meliputi :  

(i).  Mengajar di kelas antara lain: menjelaskan tujuan instruksional, menjelaskan 

materi perkuliahan, memberi contoh-contoh, memberi latihan dan tugas, 

menyediakan waktu bimbingan dan memberi umpan balik tugas serta 

memberikan perkuliahan sesuai jadwal; 

(ii).  Menangani pertanyaan di kelas antara lain terdiri dari: meminta mahasiswa 

untuk bertanya, menjawab pertanyaan mahasiswa, memberi kesempatan 

mahasiswa untuk menjawab pertanyaan temannya; 

(iii).  Menggunakan media dalam perkuliahan antara lain : white board, Over 

Head,Liquid Crystal Display (LCD) Projector, internet dan/atau media 

pembelajaran lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku; 

dan, 

(iv).  Mengunggah bahan ajar pada media internet milik Unisla.  
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c.  Melaksanakan penilaian hasil belajar.dan penyerahan nilai hasil evaluasi sesuai 

dengan jadwal;  

 

d.  Menyusun dan mengevaluasi bahan uji agar didapatkan bahan uji yang valid sesuai 

dengan tujuan pembelajaran; 

e.  Melakukan evaluasi diri terkait dengan perkuliahan dan melakukan perbaikan-

perbaikan berdasarkan evaluasi diri tersebut dan masukan dari mahasiswa maupun 

institusi;  

f.  Belajar sepanjang hayat antara lain meliputi: studi lanjut, pelatihan-pelatihan, 

melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat; dan,  

g.  Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen meliputi: mengatur alokasi waktu 

perkuliahan, menegakkan disiplin perkuliahan dan menginformasikan nilai 

tes/ujian/tugas pada mahasiswa.  

 

Pasal 50 

Dosen Wali (Dosen Penasehat Akademik) 

 

1. Sebelum mahasiswa baru mengikuti kuliah harus ditetapkan Dosen Walinya. 

2. Setiap Mahasiswa dibimbing oleh seorang Dosen Wali. 

3. Dosen wali adalah dosen tetap pada program Studi atau Program Studi atau Fakultas yang 

bersangkutan dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli. 

4. Daftar Dosen Wali dan nama mahasiswa yang dibimbing, serta jadwal konsultasi oleh 

masing-masing Fakultas di umumkan sebelum masa konsultasi. 

5. Dosen Wali harus tetap untuk setiap mahasiswa sampai ia lulus program. 

6. Dosen Wali memiliki tugas pokok : 

a.  Membimbing mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan 

memilih mata kuliah yang akan diambil; 

b.  Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya sks yang dapat 

diambil; 

c.  Menyetujui Kartu Rencana Studi mahasiswa dalam SIAKAD Unisla; dan, 

d.  Mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya. 

7. Dosen Wali berkewajiban membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi setiap 

semester dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya baik dalam bidang 

akademik atau non akademik. 

8. Dosen Wali harus dapat menumbuhkan kebiasaan cara belajar yang efektif pada 

mahasiswa yang dibimbingnya untuk mampu menjadi pembelajar yang berkualitas dan 

sukses.  

9. Dosen Wali harus dapat mengarahkan pengaturan rencana studi secara cerdas kepada 

mahasiswa yang dibimbingnya agar dapat lulus sesuai dengan program dan kompetensi 

yang telah ditetapkan. 

10. Memberi bantuan kepada mahasiswa yang dibimbing untuk mengembangkan karakter 

intelektual yang terpuji. 

11. Memotivasi mahasiswa bimbingan agar menjadi lulusan yang selalu mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.  
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12.  Mengkonsultasikan mahasiswa ke Ketua Program Studi dan/atau Wakil Dekan melalui 

prosedur yang berlaku apabila :  

(i).  Pada akhir semester kedua, Indeks Prestasi Komulatif (IPK) yang dicapai mahasiswa 

< 2,76, dan jumlah sks minimum 36.  

(ii).  Pada Akhir semester keenam, apabila Indeks Prestasi Komulatif (IPK) yang dicapai 

mahasiswa < 2,76, dan jumlah sks minimum 100. 

 

Pasal 51 

Bimbingan dan Konseling 

 

1.  Bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan dari seorang ahli kepada 

mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi secepatnya dan memilih bidang tugas sesuai 

dengan minat, bakat, dan kemampuannya.  

2.  Bentuk pelayanan yang diberikan oleh bimbingan dan konseling dapat berupa:  

a.  Konseling pribadi berkaitan dengan masalah-masalah pribadi, minat dan bakat;  

b.  Konseling pendidikan yang berkaitan dengan masalah akademik;  

c.  Bimbingan karier mahasiswa ditujukan untuk membantu mahasiswa dalam memilih 

lapangan kerja serta karier yang sesuai;  

d.  Tes kepribadian yang meliputi integrasi Intellectual Qoutient (IQ), Emotional 

Spriritual Quotient (ESQ), dan Adversity Quotient (AQ); dan, 

e.  Bimbingan pemecahan permasalahan tertentu secara kelompok.  

3.  Mengingat kekhususan permasalahan akademik maka pelaksanaan bimbingan dan 

konseling terkait akademik bagi mahasiswa dilaksanakan di tingkat fakultas.  

4.  Pelaksanaan bimbingan dan konseling di tingkat fakultas adalah dosen wali atau dosen 

lain yang ditunjuk oleh Dekan Fakultas / Direktur Sekolah Vokasi / Direktur Sekolah 

Pascasarjana berdasarkan usulan dari Ketua Program Studi. 

 

 

Pasal 52 

Dosen Pembimbing Tugas Akhir / Skripsi / Thesis 

 

1.  Penyusunan tugas akhir / skripsi atau thesi mahasiswa di bawah pantauan dan evaluasi 

dosen pembimbing tugas akhir. 

2.  Jumlah pembimbing tugas akhir / skripsi / thesis untuk 1 (satu) orang mahasiswa paling 

banyak adalah 2 (dua) orang. 

3.  Persyaratan pembimbing utama : 

a. dosen tetap dengan jabatan fungsional minimum lektor dan bergelar Magister atau 

yang disetarakan sesuai dengan standar nasional pendidikan; dan, 

b. Mempunyai latar belakang kepakaran yang relevan dengan tugas akhir. 

4.  Persyaratan Pembimbing Kedua (pendamping) : 

a. Dosen tetap dengan jabatan fungsional minimum asisten ahli dan bergelar Magister 

atau yang dietarakan sesuai dengan standar nasional pendidikan; 

b. Dosen tidak tetap atau pakar dari lembaga lain yang disetarakan dengan pendidikan 

magister; dan, 
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c. Mempunyai bidang kepakaran yang rekevan dengan tugas akhir. 

 

5.  Ketua Program Studi menugaskan dosen untuk menjadi dosen pembimbing tugas akhir / 

skripsi / thesis untuk seorang mahasiswa berdasarkan kepakaran dan beban kerja dosen 

yang bersangkutan. 

6.  Penugasan dosen pembimbing tugas akhir / skripsi / thesis ditetapkan dengan Keputusan 

Dekan dan memberikan tembusan kepada Rektor. 

7.  Untuk menjamin mutu bimbingan maka beban kerja dosen dalam membimbing penelitian 

terstruktur dalam rangka penyusunan tugas akhir paling banyak 12 (dua belas) mahasiswa 

per semester. 

8.  Ketua Program Studi secara berkala membantu proses pembimbingan dan apabila proses 

pembimbingan tidak berjalan dengan baik dan teratus maka penanggungjawab 

penyelenggara program studi dapat mengusulkan penggantian dosen pembimbing. 

9.  Pembimbingan dilakukan di lingkungan kampus secara terstruktur paling sedikit 6 

(enam) kali dalam satu semester dan wajib direkam dalam buku bimbingan. 

10.  Dalam hal terdapat keberatan atas penunjukan pembimbing tugas akhir / skripsi / thesis 

maupun proses pembimbingan, maka diselesaikan oleh Ketua Program Studi atau Wakil 

Dekan. 

11.  Dosen pembimbing Tugas Akhir / Skripsi / Thesis wajib mengupayakan penyelesaian 

pembimbingan tugas akhir / skripsi maksimal dalam 1 (satu) semester. 

 

Pasal 53 

Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen 

 

1.  Dosen yang menduduki jabatan asisten ahli yang berijazah doktor/spesialis II dapat 

diangkat langsung ke tingkat jenjang jabatan setinggi-tingginya Lektor Kepala dan 

pangkatnya dinaikkan setingkat lebih tinggi apabila telah memenuhi angka kredit dan 

syarat-syarat lain yang ditentukan.  

2.  Dosen yang menduduki jabatan Lektor yang berijazah doktor/spesialis II dapat diangkat 

langsung ke tingkat jenjang jabatan setinggi-tingginya Guru Besar dan pangkatnya 

dinaikkan setingkat lebih tinggi apabila telah memenuhi angka kredit dan syarat-syarat 

lain yang ditentukan.  

3.  Kenaikan jabatan fungsional Dosen yang di maksud dalam ayat (1) dan (2) ketentuan ini 

untuk kenaikan jabatan fungsional Dosen setingkat lebih tinggi dalam kurun waktu 

kurang dari tiga tahun diharuskan pula memenuhi syarat adanya publikasi ilmiah dalam 

jurnal ilmiah yang terakreditasi sebagai penulis utama yang jumlahnya mencukupi 

sekurang-kurangnya 25% dari persyaratan angka kredit minimum untuk kegiatan 

penelitian. 

4.  Kenaikan jabatan fungsional Dosen yang di maksud dalam ayat (1 dan 2) ketentuan ini 

untuk kenaikan pangkat berikutnya setingkat lebih tinggi, diwajibkan mengumpulkan 

angka kredit 30% yang berasal dari unsur utama dari jumlah angka kredit yang 

diperlukan untuk kenaikan pangkat selanjutnya.  

5.  Dosen berhak untuk mendapat kenaikan jabatan apabila yang bersangkutan telah 

menduduki jabatan terakhir minimum satu tahun dan telah memenuhi angka kredit dan 

persyaratan lainnya yang ditentukan. 
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6.  Seorang Dosen dapat dinaikkan jabatannya apabila memenuhi jumlah angka kredit 

kumulatif minimal yang ditentukan dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaannya 

minimal bernilai baik dalam satu tahun terakhir.  

7.  Kenaikan jabatan fungsional Dosen menjadi Lektor kepala selain memenuhi syarat yang 

disebut pada ayat 6 pasal ini, harus mendapat pertimbangan dari Senat Akademik Unisla.  

8.  Kenaikan jabatan fungsional Dosen menjadi guru besar selain memenuhi syarat yang 

disebut pada ayat 6 pasal ini, harus mendapat pertimbangan dari Senat Akademik Unisla 

dan mempunyai kemampuan membimbing calon doktor yang dibuktikan dengan 

memenuhi salah satu syarat : bergelar doktor dalam bidang yang sesuai penugasan, 

menjadi penulis utama karya ilmiah di bidang ilmunya yang diterbitkan di dalam jurnal, 

minimal satu pada tingkat internasional ditambah dua pada tingkat nasional, mempunyai 

minimal dua karya monumental yang mendapat pengakuan kedua-duanya nasional dan 

internasional. 

9.  Guru Besar yang telah memasuki masa pensiun dapat diangkat kembali menjadi Guru 

Besar emiritus dengan persyaratan ada pengusulan dari Bagian/Program Studi dan 

mendapat persetujuan Senat Fakultas.  

10.  Pengangkatan Guru Besar Emiritus dilakukan oleh Rektor berdasarkan usulan dari 

Dekan. 

 

Pasal 54 

Penilaian Kinerja Dosen 

 

1.  Penilaian kinerja Staf Dosen dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Rektor 

2.  Tata kerja Tim Penilai Kinerja Dosen harus merujuk pada :  

a.  Permen PAN & RB Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Permen PAN & 

RB Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen & Angka Kreditnya; 

b.  Permen Dikbud Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penilaian angka Kredit 

Jabatan Fungsional Dosen; dan, 

c.  Peraturan Bersama Menteri Pendidikan & Kebudayaan dan Kepala BKN Nomor 24 

Tahun 2014 dan Nomor : 004/VIII/PB/2014 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan 

Angka Kreditnya. 

3.  Unsur-unsur yang menjadi dasar penilaian Staf Dosen adalah:  

a. Integritas;  

b. Kinerja; 

c. Tanggung jawab/disiplin; dan, 

d. Tata krama berkehidupan di kampus. 

4.  Penilaian guna kepentingan kenaikan jabatan fungsional Staf Dosen dilakukan sebelum 

masa satu tahun apabila angka kredit telah terpenuhi, sedang pengusulan kenaikan 

jabatannya setelah minimal satu tahun dalam jabatan fungsional yang terakhir. 

 

Pasal 55 

Penugasan Dosen 

 

1.  Dosen Tetap yang ditugaskan untuk belajar (studi lanjut) pada jenjang yang lebih tinggi 

dapat dibebaskan dari tugas-tugas pokoknya. 
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2. Dosen Tetap tidak diperbolehkan untuk mengajar atau menduduki jabatan struktural 

apapun pada perguruan tinggi di luar Unisla. 

3. Dosen Tetap diperbolehkan memberikan kuliah umum atau kuliah tamu pada Perguruan 

Tinggi lain dikarenakan kompetensi dan keahlian yang dimilkinya dalam rangka 

penyebaran ilmu pengetahuan & teknologi, seni, budaya dan lain sebagainya. 

4. Apabila dikarenakan oleh suatu sebab yang luar biasa, Dosen Tetap diperkenankan untuk 

menduduki suatu jabatan struktural tertentu pada instansi pemerintah, ormas sosial 

keagamaan dan organisasi-organisasi lainnya yang memiliki visi, misi dan tujuan yang 

sama dengan Unisla dan harus mendapatkan ijin dari Rektor. 

5.  Instansi yang memerlukan bantuan Dosen Tetap Unisla harus mengajukan permohonan 

kepada Rektor.  

6.  Rektor dapat mempertimbangkan untuk mengijinkan Dosen Tetap yang diminta oleh 

suatu Instansi setelah mendapat persetujuan dari Dekan Fakultas yang terkait. 

7. Ketentuan dan persyaratan lainnya mengenai Penugasan Dosen diatur dengan Keputusan 

Rektor. 

 

Pasal 56 

Pembebasan Dari Tugas Jabatan dan dari Jabatan 

 

1.  Dosen yang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dan/atau yang 

ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsionalnya, dibebaskan sementara dari tugas-

tugas jabatannya.  

2.  Dosen yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat sesuai dengan 

Peraturan yang berlaku di Unisla, dibebaskan sementara dari jabatannya hingga 

hukumannya selesai dilaksanakan. 

3.  Dosen yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya karena tugas belajar lebih dari 6 

bulan dapat diaktifkan kembali dalam jabatannya setelah selesai menjalani tugas belajar 

dan dapat diproses kenaikan pangkatnya sepanjang batas jenjang kepangkatan sesuai 

dengan pendidikan terakhirnya masih memungkinkan. 

4.  Batas waktu tugas belajar maksimal adalah 4 tahun untuk program S2 dan 7 untuk 

program S3 dan jika batas waktu tersebut tidak dipenuhi maka dapat dihentikan. 

5.  Dosen yang bertugas belajar dengan bantuan biaya pendidikan dari Unisla, wajib 

membuat surat pernyataan ikatan dinas dengan Unisla yakni setelah lulus bersedia 

bekerja dan mengabdi di Unisla minimal selama 10 tahun. 

6. Ketentuan dan persyaratan mengenai pembebasan dari tugas jabatan dan dari jabatan 

diatur tersendiri dengan keputusan Rektor. 

 

Pasal 57 

Pemberhentian Dosen 

 

 Pemberhentian Dosen, akan dilakukan apabila: 

1. Telah berakhir masa tugasnya; 

2. Mengajukan permohonan berhenti; 

3. Tidak memenuhi syarat kesehatan; 

4. Tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas; 
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5. Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak 

benar (palsu); 

6. Melakukan pelanggaran disiplin berat; 

7. Terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung pada organisasi yang dilarang 

oleh Pemerintah dan bertentangan dengan Ajaran Islam Ahlu Sunnah Wal Jama’ah an 

Nahdliyah; dan, 

8. Ketentuan Teknis mengenai pemberhentian dosen diatur lebih lanjut dengan keputusan 

Rektor. 

 

 

 

BAB VIII  

PENERIMAAN DAN STATUS MAHASISWA  

 

Pasal 58 

Penerimaan Mahasiswa Baru 

 

1.  Pelaksanaan penerimaan calon mahasiswa baru pada seluruh jenjang pendidikan di unisla 

dilakukan melalui jalur seleksi yang dilakukan di tingkat regional maupun nasional dan 

jalur lain yang diakui oleh universitas sesuai dengan ketentuan peraturann yang berlaku. 

2.  Sistem seleksi tersebut pada ayat 1 dapat berbentuk ujian tulis atau paper based test (PBT) 

atau computer based test (CBT) atau cara seleksi lain yang ditetapkan oleh universitas. 

3.  Seleksi mahasiswa baru dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh universitas. 

4.  Penerimaan mahasiswa baru pada seluruh jenjang pendidikan di Unisla dilaksanakan oleh 

Unit Pelaksana Teknis Pusat Promosi, Pemasaran & Penerimaan Mahasiswa Baru (UPT 

P4MB) yang bekerja berdasarkan Keputusan Rektor. 

5.  Ketentuan Teknis mengenai Unit Pelaksana Teknis Pusat Promosi, Pemasaran & 

Penerimaan Mahasiswa Baru (UPT P4MB) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor. 

 

Pasal 59 

Persyaratan Pendaftaran 

 

1. Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing yang memperoleh izin belajar 

dari Kemenristekdikti RI dan/atau Kemenag RI dan pihak terkait lainnya. 

2. Persyaratan administrasi dalam penerimaan mahasiswa pada program sarjana dan 

diploma, calon mahasiswa harus memiliki surat tanda tamat belajar dan surat tanda lulus 

SMA atau sekolah menengah kejuruan (SMK) atau sederajat yang terakreditasi dan ujian 

akhir nasional (UAN) atau lulus program belajar mandiri di rumah (home schooling) atau 

program paket C yang dibuktikan dengan ijazah yang diakui oleh Unisla. 

3. Persyaratan administrasi dalam penerimaan mahasiawa pada program Magister dan/atau 

Magister Terapan yakni calon mahasiswa harus memiliki surat tanda tamat belajar dan 

surat tanda lulus program sarjana atau sarjana terapan dengan indeks prestasi komulatif 

minimum 2,76 dan berasal perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah terakreditasi. 
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4. Persyaratan akademik dalam penerimaan mahasiswa baru pada program sarjana, diploma 

dan magister yakni calon mahasiswa harus lulus ujian seleksi masuk Universitas Islam 

Lamongan. 

5. Dinyatakan lulus test kesehatan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh program studi 

yang dipilih. 

6. Syarat lain tentang penerimaan mahasiswa baru ditetapkan oleh panitia seleksi masuk.  

 

Pasal 60 

Asal Lulusan Mahasiswa Baru 

 

1.  Calon mahasiswa kelas reguler dan kelas internasional adalah lulusan SMA atau yang 

sederajat yang usia ijazahnya tidak lebih dari 5 (lima) tahun. 

2.  Calon mahasiswa kelas kerjasama ditetapkan berdasarkan Memorandum of 

Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS). 

 

Pasal 61 

Daya Tampung 

 

1.  Daya Tampung pada setiap program studi ditetapkan dalam Keputusan Rektor Unisla 

dengan memperhatikan kemampuan sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang 

dimiliki. 

2.  Jumlah mahasiswa yang diterima pada setiap program studi mengikuti ketentuan yang 

diatur dalam Keputusan Rektor Unisla tentang daya tampung. 

3.  Penggunaan sarana dan prasarana serta sumber daya yang dimiliki diatur oleh Dekan 

dan/atau Direktue Sekolah Pascasarjana dan/atau Direktur Sekolah Vokasi dengan 

mempertimbangkan pemanfaatan bersama, baik untuk pemenfataan internal Fakultas 

maupun oleh Universitas secara keseluruhan. 

4.  Program studi yang dapat menerima mahasiswa baru adalah program studi yang izin 

penyelenggaraannya atau akreditasinya masih berlaku. 

5.  Unisla di bawah korrdinasi pusat admisi melaksanakan penerimaan mahasiswa program 

sarjana dan diploma sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun akademik dan khusus 

untuk program magister dapat melaksanakan penerimaan mahasiswa lebih dari 1 (satu) 

kali. 

6.  Untuk penyelenggaraan program khusus akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan 

Rektor. 

 

Pasal 62 

Lolos Seleksi Masuk 

 

1. Calon mahasiswa dinyatakan lolos seleksi apabila memenuhi ketentuan yang 

dipersayaratkan baik dalam seleksi umupun selelksi khusus serta lolos seleksi kesehatan 

sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh program studi yang dipilih. 

2.  Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi harus melakukan registrsai administrasi 

dan registrasi akademik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh universitas. 
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3.  Calon mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi sesuai dengan jadwal 

yang ditetapkan dianggap mengundurkan diri. 

4.  Peserta yang sudah dinyatakan lulus seleksi tidak dapat menunda kuliah. 

5.  Seorang calon mahasiswa yang mempunyai status resmi sebagai mahasiswa Unisla 

adalah setelah dilantik pada upacara Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB). 

6.  Tata cara penerimaan program Sarjana, Diploma dan Magister diatur dalam Peraturan 

Rektor dan biaya pendidikan program Sarjana, Diploma dan Magister diatur dalam 

Keputusan Rektor. 

 

Pasal 63 

Status Ganda 

 

1.  Mahasiswa tidak diperkenankan terdaftar pada 2 (dua) program studi atau lebih pada 

perguruan tinggi negeri kecuali yang bersangkutan mengikuti program yang 

diselenggarakan oleh pemerintah melalui Kemenristekdikti dan/atau Kemenag. 

2.  Apabila seorang mahasiswa diketahui terdaftar pada lebih dari satu program studi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Wakil Rektor I akan mengirimkan surat 

teguran kepada yang bersangkutan untuk segera menentukan program studi pilihannya 

dengan tembusan kepada Dekan dan/atau Direktur Sekolah Pasca dan/atau Direktur 

Sekolah Vokasi. 

3.  Pemberitahuan tertulis tentang pilihan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di 

atas disampaikan oleh mahasiswa kelapa Wakil Rekrtor I dengan tembusan kepada 

Dekan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak surat teguran tertulis 

diterbitkan. 

4.  Universitas akan menerbitkan Keputusan Rektor tentang pengunduran diri mahasiswa 

dari salah satu program studi. 

5.  Apabila pilihan program studi tidak disampaikan dalam batas waktu yang ditentukan, 

pihak universitas akan menerbitkan Keputusan rektor tentang pemutusan hubungan studi. 

 

Pasal 64 

Status Sebagai Mahasiswa 

 

1. Seseorang dinyatakan memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa Unisla, apabila yang 

bersangkutan telah melakukan registrasi administratif.  

2. Registrasi administratif merupakan prasyarat untuk registrasi akademik.  

3. Registrasi administrasi bisa dibatalkan jika ternyata mahasiswa tidak memenuhi 

persyaratan evaluasi tahap pertama dan kedua.  

4. Mahasiswa yang telah diregistrasi akademik mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa 

(NIM) yang merupakan nomor unik mahasiswa dan digunakan sebagai identitas dakam 

pelaporan akademik sanpai mahasiswa tersebut dinyatakan lulus. 

5. Mahasiswa yang telah memiliki NIM tidak diperbolehkan pindah pada program studi lain 

tanpa persetujuan dari Rektor. 

6. Ketentuan Teknis mengenai perpindahan Program Studi diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Rektor. 

7. Seorang calon mahasiswa Unisla mempunyai status resmi sebagai mahasiswa setelah 
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dilantik pada upacara penerimaan mahasiswa baru.  

8. Mahasiswa Unisla dilarang memiliki status ganda dalam kurun waktu kegiatan akademik 

yang sama pada program studi di lingkungan Unisla ataupun berstatus ganda sebagai 

mahasiswa Unisla dan perguruan tinggi negeri lain, kecuali yang mengikuti twinning 

program yang diselenggarakan oleh Unisla.  

9. Mahasiswa Unisla yang diketahui memiliki status ganda, diwajibkan memilih salah satu 

fakultas/Program Studi/program studi secara tertulis kepada Rektor.  

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

yang bersangkutan belum menyatakan pilihannya, maka universitas menetapkan 

mahasiswa yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa Unisla.  

11.  Mahasiswa dari program studi perguruan tinggi lain bisa mengambil satu atau lebih mata 

kuliah di Unisla, tetapi harus terdaftar sebagai mahasiswa tamu. 

 

Pasal 65 

Registrasi Administratif 

 

1.  Registrasi administratif dilaksanakan oleh BAASIK Unisla pada setiap awal semester.  

2.  Tata cara dan syarat registrasi administratif diatur dengan ketentuan sebagai berikut : 

a.  Mahasiswa Baru pada awal semester gasal :  

(1)  Mengambil berkas registrasi administratif yang terdiri atas;  

i)  Formulir registrasi administratif ; 

ii)  Blangko kartu tanda mahasiswa (KTM) sementara; dan, 

iii)  Formulir pernyataan menaati semua peraturan yang berlaku di lingkungan 

Unisla; 

(2).  Menjalani pemeriksaan kesehatan yang dilakukan tim kesehatan Unisla; 

(3).  Menyerahkan kembali berkas registrasi administratif yang telah diisi, dengan 

dilampiri:  

i)  Kartu peserta seleksi penerimaan mahasiswa baru/kartu tanda peserta ujian / 

kartu tanda peserta tes / surat panggilan diterima sebagai calon mahasiswa;  

ii)  Surat izin belajar di Indonesia yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti dan 

syarat-syarat lainnya bagi Warga Negara Asing (WNA);  

iii)  Bukti setoran Pendaftaran & Opspek, DPP dan biaya-biaya lain yang 

ditetapkan Rektor;  

iv)  Hasil pemeriksaan kesehatan oleh tim kesehatan Unisla; dan, 

v)  Formulir pernyataan (bermeterai) menaati semua peraturan yang berlaku di 

lingkungan Unisla yang telah diisi dan ditandatangani oleh mahasiswa yang 

bersangkutan dan orang tua/ wali/atasan.  

 

b.  Mahasiswa Lama pada setiap awal semester :  

(1)  Mengambil tanda bukti setoran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) 

dan Praktikum Responsi dan Kegiatan Perkuliahan lainnya (PRKP), serta 

blangko validasi data mahasiwa jika ada perubahan data; dan,  

(2)  Menyerahkan kepada BAASIK Unisla:  

i).  Tanda bukti setoran SPP dan bukti pembayaran lainnya;  
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ii).  Blangko validasi data mahasiwa jika ada perubahan data; dan, 

iii).  Surat Keputusan Rektor (bagi mahasiswa pindahan).  

(3)  Mahasiswa akan memperoleh KRS yang telah tercetak identitasnya sebagai 

bukti telah melaksanakan registrasi administratif.  

(4)  Mahasiswa yang tidak aktif pada semester sebelumnya baik karena cuti 

akademik atau mangkir harus menyerahkan Surat ijin cuti akademik / surat ijin 

mengikuti kuliah / Surat Keputusan Rektor kepada BAUKK Unisla, untuk 

mendapatkan surat pengantar pembayaran biaya pendidikan yang ditujukan ke 

Bank.  

(5)  Rektor dalam keadaan khusus dapat menetapkan prosedur registrasi administrasi 

yang berbeda. 

 

Pasal 66 

Registrasi Akademik 

  

1.  Registrasi akademik adalah kegiatan mahasiswa untuk mendaftarkan diri menjadi peserta 

kuliah/praktikum/kegiatan lapangan yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan. 

dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) dan dilaksanakan pada setiap awal semester.  

2.  Kartu Rencana Studi bisa diisi secara online dan hasil print out dimintakan persetujuan 

dosen wali.  

3.  Tatacara pelaksanaan registrasi akademik diatur dengan ketentuan sebagai berikut : 

a.  Kartu Hasil Studi (KHS) dengan nilai-nilai yang diperoleh dari semester yang baru 

selesai dijalani kemudian diteliti dan ditandatangani oleh dosen wali mahasiswa yang 

bersangkutan;  

b.  Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen wali mengisi formulir Kartu Rencana Studi 

(KRS) rangkap 4 (empat);  

c.  Mendaftarkan matakuliah-matakuliah yang direncanakan pada subbagian pendidikan 

fakultas; dan,  

d.  Menyerahkan tembusan KRS satu lembar pada dosen wali dua lembar pada 

subbagian pendidikan fakultas. 

 

Pasal 67 

Kartu Rencana Studi (KRS) 

 

1. Mahasiswa yang telah mendaftar ulang diwajibkan mengisi KRS sesuai kalender 

akademik, dengan sejumlah mata kuliah yang diprogramkan untuk diikuti semester 

berikutnya.  

2. Pengisian KRS bagi mahasiswa dilakukan dengan berkonsultasi/mendapat bimbingan 

dosen wali atau dosen wali mengenai matakuliah dan jumlah sks yang akan diprogramkan. 

3. Mahasiswa dinyatakan sah sebagai peserta mata kuliah bilamana mata kuliah tersebut 

diprogramkan pada semester berjalan. 

4.  Penentuan dalam mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada setiap semester diatur 

dengan ketentuan sebagai berikut :  

a.  Penentuan matakuliah-matakuliah dalam Kartu Rencana Studi (KRS) untuk 

memenuhi jumlah kredit yang akan diambil pada awal setiap semester dilakukan oleh 
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mahasiswa dengan persetujuan dosen wali; 

b.  KRS yang telah disetujui oleh dosen wali harus diserahkan ke fakultas;  

c.  Matakuliah-matakuliah dalam KRS yang telah didaftarkan dapat diganti dengan 

matakuliah lain atau dibatalkan;  

d.  Penggantian suatu matakuliah dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan dosen 

wali dalam waktu selambat-lambatnya dua minggu setelah kegiatan perkuliahan 

dimulai; dan  

e.  Pembatalan suatu matakuliah dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan dosen 

wali selambat-lambatnya pada akhir minggu ke enam setelah kegiatan perkuliahan 

dimulai. 

 

5.  Pengesahan KRS dilakukan oleh Dosen Wali dan Ketua Program Studi dengan 

mengetahui Wakil Dekan.  

 

Pasal 68 

Pembatalan dan Penggantian Matakuliah 

 

1. Berdasarkan alasan yang dapat diterima, seorang mahasiswa dapat membatalkan atau 

mengganti mata kuliah yang telah tercantum dalam KRS.  

2. Pembatalan atau penggantian mata kuliah harus dengan persetujuan Penasihat Akademik 

dan Ketua Program Studi yang bersangkutan serta diajukan secara resmi kepada BAASIK. 

Mata kuliah pengganti bobot kreditnya sama atau lebih kecil dari bobot kredit matakuliah 

yang diganti. 

3. Pembatalan dan penggantian mata kuliah dilakukan dengan mengisi formulir selambat-

lambatnya pada akhir minggu pertama semester yang sedang berjalan. 

4. Dalam hal pembatalan dan penggantian mata kuliah, seorang mahasiswa wajib mengikuti 

sekurang-kurangnya 12 sks pada program sarjana.  

 

Pasal 69 

Mahasiswa Mangkir 

 

1. Mahasiswa baru yang telah dinyatakan diterima pada program studi di lingkungan Unisla 

dinyatakan mangkir apabila setelah 30 (tiga puluh) hari sejak pengumuman penerimaan 

tidak melakukan registrasi akademik dan non akademik 

2. Mahasiswa lama yang tidak melakukan registrasi akademik dan non akademik disebut 

mahasiswa mangkir dan semester mangkir diperhitungkan sebagai masa studi.  

3. Mahasiswa lama yang telah mangkir dalam 2 semester berturut-turut dinyatakan 

kehilangan statusnya sebagai mahasiswa Unisla.  

4. Mahasiswa lama mangkir 4 semester secara tidak berurutan dinyatakan kehilangan 

statusnya sebagai mahasiswa Unisla. 
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Pasal 70 

Mahasiswa Pindahan / Transferan 

 

1. Perpindahan Program Studi di lingkungan Unisla dengan alasan akademik ataupun non 

akademik hanya dapat dilaksanakan pada setiap awal tahun akademik (awal semester ganjil) 

sebelum masa perkuliahan dimulai, perpindahan hanya dapat diijinkan apabila sekurang-

kurangnya telah menempuh 2 (dua) semester dan tidak lebih dari 6 (enam) semester bagi 

Strata Satu dan 4 (empat) semester bagi Diploma Tiga. 

2. Perpindahan dapat dilaksanakan setelah melalui prosedur sebagai berikut : 

a. Mahasiswa menyampaikan permohonan pindah Program Studi (alih program), 

ditujukan kepada Dekan Fakultas dengan tembusan kepada Rektor melalui Wakil 

Rektor I u/p BAASIK; 

b. Fakultas membuat rekomendasi kepada Rektor melalui Wakil Rektor I u/p BAASIK 

atas dasar permohonan pindah Program Studi mahasiswa yang bersangkutan;dan, 

c. Rektor meminta rekomendasi dari Dekan Fakultas yang dituju apakah mahasiswa yang 

bersangkutan diterima atau ditolak. 

3. Untuk mahasiswa pindahan dengan alasan dikenakan sanksi pemutusan studi karena 

telah dinyatakan Drop Out tidak dapat diterima sebagai mahasiswa pindahan, kecuali 

harus mendaftar sebagai mahasiswa baru. 

4. Perpindahan Program Studi bagi setiap mahasiswa Unisla hanya diperkenankan satu kali 

selama studi. 

5.  Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi negeri (PTN) atau swasta (PTS) terakreditasi 

minimal B dapat diterima di program sarjana dan diploma yang sesuai dengan program 

studi yang telah ditempuh oleh mahasiswa bersangkutan di perguruan tinggi asal, apabila 

memenuhi syarat sebagai berikut:  

a. Perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi lain yang sistem pendidikannya 

berdasarkan Sistem Kredit Semester, dilaksanakan bersamaan dengan masa 

penerimaan mahasiswa baru; 

b. Perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi lain dibenarkan apabila status dan 

peringkat akreditasi program studinya minimal sama; 

c. Telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester pada Perguruan Tinggi asal; 

d. Mata Kuliah yang diakui adalah mata kuliah yang isi dan bobot kreditnya sesuai 

dengan mata kuliah program studi yang dituju di Unisla dengan nilai serendah-

rendahnya C dan memiliki IPK minimal 2,76; 

e. Mahasiswa yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi akademik yang 

dinyatakan dengan Surat Keterangan dari pimpinan Perguruan Tinggi asal; dan, 

f. Persyaratan akademik bagi mahasiswa pindahan dari Perguran Tinggi lain : 

(i).  Pada Semester kedua, tabungan kredit khusus (mata kuliah yang mempunyai 

huruf mutu C ke atas) sekurang-kurangnya 32 sks dengan IPK minimal 2,76; 

(ii).  Pada Semester ketiga, tabungan kredit khusus (mata kuliah yang mempunyai 

huruf mutu C ke atas) sekurang-kurangnya 48 sks dengan IPK minimal 2,76; 

(iii).  Pada Semester keempat, tabungan kredit khusus (mata kuliah yang mempunyai 

huruf mutu C ke atas) sekurang-kurangnya 64 sks dengan IPK minimal 2,76; 

(iv).  Pada Semester kelima, tabungan kredit khusus (mata kuliah yang mempunyai 

huruf mutu C ke atas) sekurang-kurangnya 80 sks dengan IPK minimal 2,76; 
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(v). Pada Semester keenam, tabungan kredit khusus (mata kuliah yang mempunyai 

huruf mutu C ke atas) sekurang-kurangnya 96 sks dengan IPK minimal 2,76; 

(vi). Mahasiswa yang telah duduk di Semester Tujuh ke atas tidak diterima untuk 

pindah ke Program Studi di lingkungan Unisla; dan, 

(vii).  Mahasiswa pindahan dikenakan biaya Matrikulasi & Konversi yang diatur 

dalam Surat Keputusan Rektor.  

g. Penentuan lama studi diperhitungkan berdasarkan waktu studi pada program studi 

yang dituju berdasarkan hasil matrikulasi & konversi mata kuliah yang dilakukan 

oleh program studi. 

7. Penerimaan mahasiswa pindahan dilaksanakan pada setiap permulaan semester dan 

sesuai dengan kelender akademik. 

8. Penerimaan mahasiswa pindahan dari luar negeri ditetapkan tersendiri dengan keputusan 

Rektor.  

9. Perpindahan mahasiswa hanya berlaku bagi mahasiswa yang berasal dari program studi 

yang akreditasinya minimal sama dengan akreditasi program studi yang akan ditempuh. 

10. Ketentuan Teknik mengenai mahasiswa Pindahan dan Alih Jenjang diatur lebih lanjut 

dengan Keputusan Rektor. 

 

Pasal 71 

Mahasiswa Tugas Belajar 

 

Penerimaan mahasiswa tugas belajar dari instansi / lembaga mitra diatur tersendiri dengan 

Peraturan Rektor. 

 

Pasal 72 

Hak-Hak Mahasiswa 

 

1.  Mendapatkan pendidikan dan pengajaran sesuai standar akademik yang berlaku di Unisla. 

2.  Menggunakan fasilitas akademik yang telah ada dan tersedia menurut peraturan yang 

berlaku. 

3.  Mendapatkan pengakuan atas prestasi akademik dan non akademik untuk kepentingan di 

dalam maupun di luar kampus. 

4.  Mendapatkan perlindungan atas kebebasan mimbar yang dilakukan sesuai dengan etika 

akademik. 

5.  Mendapatkan layanan kesejahteraan melalui manfaat fasilitas asrama, beasiswa, 

pengembangan minat dan penalaran. 

6.  Mendapatkan keringanan dan atau penangguhan kewajiban finansial setelah dipenuhi 

persyaratan yang diatur oleh universitas. 

7.  Mendapatkan jaminan asuransi kesehatan selama menjadi mahasiswa Unisla. 

8.  Mendapatkan pelayanan yang profesional dan proporsional dari Unisla 

9. Ketentuan Teknik mengenai hak-hak mahasiswa lebih lanjut diatur dengan Keputusan 

Rektor. 
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Pasal 73 

Kewajiban Mahasiswa 

 

1.   Memiliki kewajiban untuk menanggung biaya pendidikan dan biaya-biaya lain yang 

diatur oleh universitas. 

2.   Menjaga ketertiban, ketenangan dan kedisiplinan untuk mewujudkan suasana proses 

belajar yang kondusif. 

3.   Menunjukkan perilaku yang sopan, penuh tanggung jawab serta mempunyai etika yang 

tinggi dalam menjaga nama baik almamater Unisla. 

4.   Tidak terlibat atau melibatkan diri dalam kejahatan narkoba atau tindakan kriminal lain 

yang mencemarkan kehormatan, wibawa, dan nama baik Universitas. 

5.  Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung pada organisasi yang dilarang 

oleh Pemerintah dan bertentangan dengan Ajaran Islam Ahlu Sunnah Wal Jama’ah an 

Nahdliyah. 

6.   Berlaku secara aktif dalam menumbuhkan budaya akademik dalam pergaulan di kampus 

maupun di luar kampus untuk mewujudkan ciri Unisla sebagai salah satu sumber 

pendidikan dan kebudayaan. 

7.   Senantiasa membantu Unisla dan seluruh jajarannya dalam melaksanakan kegiatan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi. 

8.   Meningkatkan kemampuan intelektual dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan dan 

teknologi agar dapat memberikan rasa aman kepada fihak yang membutuhkan. 

9.  Tetap menjaga dan menghormati nama besar Unisla setelah menjadi alumni dan 

mengabdikan diri di tengah masyarakat. 

10. Ketentuan Teknis mengenai kewajiban Mahasiswa diatur lebih lanjut dengan Keputusan 

Rektor. 

 

Pasal 74 

Kalender Akademik 

 

1.  Kalender Akademik adalah keseluruhan penyelenggaraan kegiatan proses pembelajaran 

yang disusun oleh Universitas dalam satu tahun akademik. 

2.  Fungsi Kalender akademik adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar 

supaya proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. 

3.  Muatan kalender akademik memuat antara lain:  

a.  masa registrasi dan herregistrasi Mahasiswa;  

b. masa pengisian KRS dan Perubahan KRS;  

c.  masa perkuliahan, praktikum, dan ujian;  

d.  KKN; 

e. Wisuda; dan,  

f.  kegiatan penunjang akademik lainnya. 

4.  Kegiatan akademik meliputi kegiatan kuliah, praktikum/Studio, praktek/kuliah lapangan. 

5.  Kegiatan kuliah dibagi menjadi kegiatan tatap muka dan kegiatan di luar kelas. 



Peraturan Akademik Unisla                                                                     56 
 

6.  Kegiatan tatap muka adalah proses interaksi antara Dosen dan Mahasiswa dalam rangka 

pengalihan ilmu pengetahuan, diskusi dan kegiatan sejenis yang dilaksanakan dalam 

ruangan/kelas. 

7.  Kuliah Lapangan adalah proses mengalihkan ilmu pengetahuan, diskusi yang melibatkan 

Mahasiswa ikut serta di suatu tempat atau wilayah untuk memantapkan proses 

pendalaman kuliah yang diterima di dalam kelas. 

8.  Praktikum dan atau praktek lapangan adalah kegiatan akademik yang bersifat 

pendalaman dan uji teori-teori yang diperoleh di kelas untuk dikembangkan menjadi 

opini yang valid.  

9.  Kegiatan akademik Fakultas dilaksanakan menurut kalender akademik yang ditentukan 

oleh Universitas. 

10.  Pengguna Kalender Akademik:  

a. Pejabat Struktural Universitas; 

b. Dekan dan Wakil Dekan; 

c. Direktur dan Sekretaris Sekolah Pascasarjana; 

d. Direktur dan Sekretaris Sekolah Vokasi; 

e. Ketua dan Sekretaris Program Studi/Bagian/Program Studi; 

f. Kepala Laboratorium/Studio;  

g. Staf Akademik; 

h. Kepala Bagian/Subbagian (administrasi); dan, 

i. Mahasiswa. 

 

Pasal 75 

Pengembangan Kelas Paralel  

 

1.  Peserta mata kuliah yang dikuti lebih dari 70 orang dianjurkan untuk dibagai menjadi 

kelas paralel dengan memperhatikan nisbah antara dosen dan mahasiswa serta ruang 

kelas yang tersedia. 

2.  Rasio kelas paralel untuk program Sarjana dan Diploma dalam bidang ilmu sosial 

humaniora minimal 1 : 50 dan maksimal 1 : 70 sedang untuk bidang ilmu pengetahuan 

alam miminal 1 : 40 sebanyak-banyaknya adalah 1 : 60. 

3.  Lebar kelas maksimal 70 orang mahasiswa dalam bidang sosial dan humaniora serta 60 

orang mahasiswa dalam bidang ilmu pengetahuan alam. 

4.  Menyimpang dari ketentuan di atas, pada dasarnya suatu mata kuliah yang ditawarkan 

dan diikuti oleh minimal 15 orang dapat dibentuk kelas yang bersifat khusus kecuali 

ditentukan lain oleh Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana atau Direktur Sekolah 

Vokasi. 

 

Pasal 76 

Pengadaan Tim Dosen 

 

1.  Satuan mata kuliah umum dan mata kuliah keahlian dapat diasuh oleh sejumlah dosen 

yang bekerja dalam satu tim untuk memperoleh efektivitas pembelajaran. 

2.  Tim dasen dikoordinasi oleh seorang dosen senior dalam jabatan dan pendidikan. 
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3.  Pendistribusian materi matakuliah dilakukan secara proporsional melalui musyawarah 

tim. 

4.  Keberhasilan pembelajaran matakuliah terkait menjadi tanggung jawab bersama dosen 

tim. 

5.  Tiap anggota dosen tim wajib menyiapkan soal ujian dari materi matakuliah terkait sesuai 

proPorsi masing-masing. 

6.  Nilai hasil ujian suatu matakuliah yang diasuh secara tim bersifat kumulatif.  

7. Ketentuan Teknis mengenai Tim Dosen diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor. 

 

Pasal 77 

Standar Minimum Pelaksanaan Perkuliahan 

 

1.  Perkuliahan diselenggarakan oleh masing-masing Fakultas / Sekolah Pascasarjana / 

Sekolah Vokasi setiap hari kerja dari pagi hingga siang hari sesuai dengan Kalender 

akademik. 

2.  Masing-masing Fakultas mengatur jadwal kuliah, praktikum, praktek kerja lapangan dan 

lain – lain kegiatan akademik mengacu pada kalender Akademik Universitas yang 

diselaraskan dengan sarana yang tersedia. 

3.  Semua ruang kuliah dilengkapi fasilitas pembelajaran yaitu, Sarana ventilasi udara, AC 

dan penerangan, alat bantu visual (LCD Projector), alat tulis yang cukup, meja, kursi, dan 

podium. 

4.  Semua mahasiswa berhak mendapatkan pelayanan akademik secara penuh sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; termasuk mendapatkan deskripsi garis besar pembelajaran dan 

SAP dari tiap mata kuliah. 

5.  Semua mahasiswa terikat untuk melaksanakan kewajiban akademik dan mengikuti semua 

ketentuan prosedur tetap yang berlaku di tiap Fakultas berdasarkan peraturan umum dari 

Unisla. 

 

Pasal 78 

Tertib Pelaksanaan Perkuliahan 

 

1.  Semua kuliah yang dilaksanakan oleh fakultas secara tertib dan teratur menurut jadwal 

kuliah, praktikum dan kegiatan akademik lainnya. 

2.  Setiap dilangsungkan kuliah disediakan daftar hadir yang harus ditandatangani oleh 

Mahasiswa peserta. 

3.  Setiap dilangsungkan kuliah disediakan daftar hadir Dosen/Tim Dosen pemegang mimbar 

yang wajib diisi dengan catatan materi yang telah dikuliahkan dan ditandatangani oleh 

Dosen atau tim Dosen yang bersangkutan. 

4.  Tiap Mahasiswa diwajibkan ikut kuliah dalam frekwensi minimum 75% dari seluruh 

jumlah tatap muka tiap matakuliah yang dikuti. 

5.  Kuliah-kuliah dilaksanakan dengan cara ceramah, diskusi, responsi, seminar, kelas 

presentasi dan lain-lain menurut metode pendekatan terapan yang ditetapkan oleh 

masing-masing Program Studi/Bagian/ Program studi yang bersangkutan. 

6.  Program perkuliahan tiap materi mata kuliah dibagi menjadi termint tengah semester dan 

termint akhir semester yang didistribusikan menurut jumlah tatap muka secara seimbang. 
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7.  Tiap mahasiswa diwajibkan taat norma dan menghormati Dosen serta bertanggung jawab 

atas ketertiban, ketenangan kelas pada saat kuliah, praktikum atau kegiatan akademik lain 

yang sedang dilangsungkan. 

8.  Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik dan non akademik serta 

senantiasa tertib mengikuti seluruh perkuliahan berhak mengikuti URS yang akan 

diselenggarakan oleh Fakultas / Sekolah Pascasarjana / Sekolah Vokasi sesuai dengan 

ketetapan pada Program Studi yang terkait. 

9.  Daftar mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan jumlah hadir kuliah dan tidak boleh 

mengikuti URS diumumkan minimal 7 (tujuh) hari sebelum waktu URS dilaksanakan. 

 

Pasal 79 

Cuti Akademik 

 

1.  Cuti akademik adalah penghentian sementara aktivitas mahasiswa dari kegiatan 

perkuliahan, ujian dan kegiatan-kegiatan akademik lainnya serta kegiatan kemahasiswaan 

dalam jangka waktu tertentu. 

2. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan cuti akademik kepada Rektor melalui Dekan 

atas pertimbangan Dosen Wali yang diketahui oleh ketua program studi, selambat-

lambatnya 2 minggu sebelum semester berjalan serta sesuai dengan kelender akademik.  

3. Mahasiswa program pascasarjana (S-2), sarjana (S-1) dan diploma tiga (D-3) yang 

diberikan cuti akademik berkewajiban membayar seluruh pembiayaan yang telah 

ditentukan dan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dalam bentuk apapun 

selama masa cuti akademik. 

4. Cuti akademik tidak diperhitungkan dalam batas waktu studi. 

5. Mahasiswa baru pad program sarjana tidak diperkenankan mengambil cuti akademik 

pada semester 1 (satu) dan 2 (dua). 

6. Mahasiswa program sarjana yang telah lulus semua mata kuliah, kecuali tugas akhir tidak 

diperkenankan menjalani cuti akademik. 

7. Mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan mengambil cuti akademik.  

8. Mahasiswa yang terlambat melakukan KRS sampai batas waktu yang telah ditentukan 

akan diberikan status cuti akademik dan tidak dapat memprogram KRS pada semester 

tersebut. 

9.  Mahasiswa yang terpaksa menghentikan studi untuk sementara karena halangan yang 

tidak dapat dihindarkan, yaitu :  

a.  Kecelakaan dengan melampirkan surat keterangan dari rumah sakit atau surat 

keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan; 

b.  Sakit lebih dari satu bulan dengan menunjukkan surat keterangan dari rumah sakit;  

c.  Melahirkan; dan, 

d.  Kegiatan-kegiatan mahasiswa yang dapat mengharumkan nama Unisla dan 

menyebabkan mahasiswa tidak dapat mengikuti kegiatan akademik selama satu bulan 

atau lebih, dapat mengambil cuti akademik setelah mendapat persetujuan Rektor. 

10. Cuti akademik bagi mahasiswa program sarjana diberikan paling banyak 4 semester 

selama masa studi, dan tidak diperbolehkan diambil berturut-turut. 

11. Ketentuan khusus mengenai cuti akademik ditetapkan sebagai berikut : 

a. Mendapat ijin dari Rektor; 
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b. Selama studi cuti akademik hanya diperkenankan tidak lebih dari 4 semester; 

c. Selama cuti akademik dibebaskan dari SPP dan SKS; 

d. Cuti akademik tidak diperhitungkan dalam batas waktu maksimal penyelesaian 

studi; 

e. Cuti akademik hanya diberikan kepada mahasiswa yang sudah aktif kuliah 

minimal 1 tahun; 

f. Penghentian studi dua semester berturut-turut atau dalam waktu berlainan tanpa 

ijin rektor dianggap mengundurkan diri; dan, 

g. Mahasiswa yang tidak melakukan Herregistrasi dan mengisi KRS sesuai jadwal 

dinyatakan cuti otomatis. 

12. Prosedur Cuti Akademik diatur dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Mahasiswa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rektor diatas materai 

cukup, dengan melampirkan : Kartu Mahasiswa, Bebas Pustaka dan Bukti 

Herregistrasi; 

b. Permohonan diajukan paling lambat : 

1) Tiga minggu setelah kuliah semester ganjil dimulai untuk cuti akademik 

semester ganjil / satu tahun; dan, 

2) Tiga minggu setelah kuliah semester genap dimulai untuk cuti akademik 

semester genap / satu tahun. 

c. Jika permohonan cuti akademik disetujui maka dikeluarkan surat ijin cuti 

akademik oleh Rektor melalui BAASIK dengan tembusan kepada : 

1) Dekan Fakultas; 

2) BAUKK Unisla; 

3) Dosen Penasehan Akademik / Dosen Wali Mahasiswa; dan, 

4) Mahasiswa yang bersangkutan. 

13. Ketentuan mengenai cuti akademik secara khusus ditetapkan berdasarkan Keputusan 

Rektor. 

 

Pasal 80 

Pengunduran Diri Dari Mengikuti Mata Kuliah 

 

1. Mahasiswa diperbolehkan mengundurkan diri dari 1 (satu) atau lebih mata kuliah yang 

diprogramkan secar sah pada KRS, apabila mahasiswa yang bersangkutan dapat 

memberikan alasan atau bukti yang kuat untuk diterima oleh penasihat akademik dan 

dosen matakuliah yang bersangkutan. 

2. Permohonan mengundurkan diri dari matakuliah diajukan lewat penasihat akademik, 

ketua program studi, Dekan dan diajukan kepada BAASIK paling lambat satu bulan 

sebelum ujian akhir semester dilaksanakan.  

3. Mahasiswa yang mengundurkan diri dari semua matakuliah pada semester berjalan 

dengan alasan sakit dan dirawat di rumah sakit lebih dari empat minggu, maka semester 

tersebut tidak diperhitungkan dalam batas waktu studi. 

4. Mahasiswa yang mengundurkan diri dari semua matakuliah hanya dapat dilakukan 

maksimal dua kali, dan tidak dibolehkan dua semester berturut-turut, serta belum pernah 

menjalani cuti akademik. 
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5. Mahasiswa yang mengundurkan diri dari semua matakuliah dengan alasan sakit 

mengajukan permohonan mengundurkan diri kepada Rektor melalui Dekan. 

6. Bila dibutuhkan, mahasiswa aktif dapat memohon surat keterangan aktif kuliah kepada 

pimpinan universitas.  

 

Pasal 81 

Perpanjangan Masa Studi  

 

1.  Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan suatu tahap pendidikan sesuai waktu yang 

ditetapkan karena halangan yang mampu dihindari dapat mengajukan permohonan 

tertulis kepada Rektor c.q Wakil Rektor I disertai bukti-bukti dari halangan itu supaya 

memperoleh perpanjangan masa studi. 

2.  Perpanjangan masa studi yang dimohon oleh mahasiswa harus diajukan dalam waktu 2 

(dua) bulan sebelum semester terkait dimulai dan telah disetujui oleh penasehat 

akademik/pembimbing akademik/dosen wali dan oleh Ketua Program Studi 

bersangkutan. 

3.  Evaluasi kasus studi mahasiswa dilakukan pada tingkat universitas dipimpin oleh Wakil 

Rektor I atas nama Rektor bersama dengan BAASIK dan Dekan untuk menetapkan 

permohonan mahasiswa bersangkutan dikabulkan atau ditolak. 

4.  Penetapan Ijin perpanjangan studi dikabulkan atau ditolak tergantung pada hasil 

keputusan sidang Rektor c.q. Wakil Rektor I bersama dengan BAASIK dan Dekan.  

5.  Jika Ijin perpanjangan studi dikabulkan maka pemohon menerima Surat Ijin Aktif Kuliah 

kembali sebagai dasar daftar ulang sebelum kuliah dimulai pada semester itu.  

6.  Mahasiswa yang diperpanjang masa studinya diwajibkan membayar sumbangan 

pembinaan pendidikan dan biaya operasional pendidikan sebesar yang dibayar oleh 

mahasiswa baru pada tahun itu. 

7.  Maksimal perpanjangan masa studi adalah 2 (dua) semester. 

 

 

 

BAB IX 

BIAYA PERKULIAHAN 

 

Pasal 82 

Jenis Biaya Perkuliahan 

 

1. Beban tetap yaitu biaya yang wajib dibayar oleh mahasiswa setiap semester sesuai yang 

ditetapkan universitas. 

2. Biaya Sumbangan Dana Pengembangan & Pembangunan (SDPP) adalah dana yang wajib 

dibayar oleh mahasiswa satu kali selama menjadi mahasiswa, sedangkan biaya 

penyelenggaraan perkuliahan dengan Sistem Satuan Kredit Semester (SKS) adalah dana 

yang wajib dibayar pada setiap semester. 

3. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) adalah biaya yang wajib dibayar oleh 

mahasiswa sesuai dengan jumlah sks yang diprogramkan dikalikan dengan besarnya biaya 

per-sks yang ditetapkan universitas.  
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4. Biaya Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah biaya yang wajib dibayar oleh mahasiswa 

untuk kegiatan kemahasiswaan yang besarnya ditetapkan universitas. 

5. Biaya Herregistrasi adalah biaya yang wajib dibayar oleh mahasiswa pada saat daftar 

ulang yang besarnya ditetapkan universitas. 

6. Biaya Beban Tetap adalah biaya yang wajib dibayar mahasiswa setiap semester. 

7. Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang (registrasi) selama 1 (satu) semester dan 

bermaksud melanjutkan studi pada semester berikutnya diwajibkan membayar SPP 

sebesar 50% dari ketentuan dikalikan dengan jumlah semester yang tidak diikutinya.  

8. Ketentuan tentang jenis biaya perkuliahan lainnya untuk selanjutnya ditetapkan dengan 

Keputusan Rektor 

 

BAB X 

PENILAIAN HASIL BELAJAR DAN EVALUASI  

KEMAJUAN STUDI MAHASISWA  
 

Pasal 83 

Tujuan Penyelenggaraan Ujian 

 

Maksud dan tujuan penyelenggaraan ujian mata kuliah adalah untuk menilai:  

1. Pemahaman dan penguasaan mahasiswa terhadap bahan dari satuan mata kuliah yang 

telah diajarkan selama 1 (satu) semester. 

2.  Pencapaian tujuan mata kuliah yang diajarkan oleh dosen pengasuh mata kuliah tertentu.  

3.  Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan evaluasi secara berkala 

yang dapat berbentuk quiz, ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan oleh dosen, wawancara, 

penelitian, dan lain-lain. 

4.  Ujian dapat diselenggarakan melalui quiz, ujian tengah semester, ujian akhir semester, 

dan ujian skripsi.  

 

Pasal 84 

Persyaratan Mengikuti Ujian Semester 

 

1.  Mata kuliah yang dapat diujikan pada akhir semester adalah mata kuliah yang telah 

dikuliahkan sekurang-kurangnya 75% dari yang diprogramkan. 

2.  Terdaftar sebagai peserta matakuliah yang bersangkutan yaitu yang tercantum dalam 

daftar peserta kuliah (DPK). 

3. Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester suatu matakuliah adalah 

mereka yang telah mengikuti sekurang-kurangnya 75% dari semua kegiatan akademik 

mata kuliah tersebut selama satu semester. 

  

Pasal 85 

Penilaian Hasil Belajar 

 

1. Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian berkala dalam 

bentuk :  
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a.  Ujian tertulis terdiri atas :  

(i).  Kuis/tes kecil/responsi;  

(ii).  Ujian Tengah Semester (UTS) dan/atau Tentamen; dan, 

(iii).  Ujian Akhir Semester (UAS).  

b.  Ujian praktikum;  

c.  Ujian lisan terdiri atas ujian komprehensif atau ujian skripsi atau tugas akhir atau ujian 

karya tulis; 

d.  Tugas akhir bisa dalam bentuk skripsi atau bentuk lain yang setara; dan, 

e.  Berdasarkan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan penilaian hasil belajar 

dapat dilakukan dengan bentuk-bentuk lain.  

2.  Sistem pemberian nilai untuk suatu mata kuliah diatur dengan ketentuan sebagai berikut : 

a.  Jenis penilaian dan cara melakukannya disesuaikan dengan sifat matakuliah.  

b.  Nilai hasil belajar dinyatakan dengan huruf dan nilai bobot sebagai berikut : A = 4 ; 

AB = 3,5; B = 3 ; BC = 2,5; C = 2 ; D = 1 ; dan E = 0.  

c.  Nilai D dan E dianggap tidak lulus dengan ketentuan nilai D diwajibkan untuk 

melakukan perbaikan dengan ujian ulangan, untuk nilai E wajib mengulang program 

pembelajaran dan ujian.  

d.  Mahasiswa yang mendapat nilai B dan C diberi kesempatan untuk memperbaiki nilai 

dan di akhir program yang dipakai adalah nilai yang terbaik.  

e.  Nilai hasil ujian diumumkan secara terbuka.  

f.  Mahasiswa dimungkinkan untuk memperbaiki nilai hasil ujian di lain semester.  

g.  Tata Cara Penilaian diatur dengan ketentuan sebagai berikut : 

(1). Penilaian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kombinasi Penilaian Acuan 

Patokan (PAP) dan Penilaian Acuan Normal (PAN).  

(2). Penilaian kombinasi Penilaian Acuan Patokan (PAP) dan Penilaian Acuan Normal 

(PAN) dilakukan dengan mempertimbangkan kegiatan Proses Belajar Mengajar 

(PBM) sebagai berikut:  

(i).  Capaian Pembelajaran (CP) dan Kompetensi Inti (KI) telah dirumuskan 

secara baik dan benar;  

(ii). Capaian Pembelajaran (CP) dan Kompetensi Inti (KI) dikomunikasikan 

kepada kelompok dosen dan mahasiswa;  

(iii). Dilakukan evaluasi sepanjang semester (continuous assessment);  

(iv). Dilakukan upaya motivasi di pihak mahasiswa;  

(v). Dilakukan upaya pengayaan (enrichment) dalam perkuliahan;  

(vi). Dilakukan evaluasi pencapaian CP dan KI 

 

h.  Nilai akhir suatu mata kuliah diperhitungkan berdasarkan porsi / bobot masing-masing 

indikator yang digunakan sebagai ukuran penentuan nilai akhir dengan ketentuan 

sebagai berikut : 
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No. Item Penilaian Porsi 

Maksimum 

Pagu (%) 

Rumusan Nilai Akhir Mata Kuliah 

(NA mk) 

1. Presensi Kehadiran 

(Pr) 

20 

NA mk = 20% Pr + 10% Q1 + 20% UTS +  

10% Q2 + 20% UAS + 20% T 

 

2. Quiz – 1 (Q1) 10 

3. Ujian Tengah Semester 

(UTS) 

20 

4. Quiz – 2 (Q2) 10 

5. Ujian Akhir Semester 

(UAS) 

20 

6. Tugas Terstruktur (T) 20 

 JUMLAH 100 

 

 

Pasal 86  

Ketentuan Tentang Pemberian Nilai  

 

1. Penilaian hasil belajar program diploma dan sarjana dinyatakan dengan nilai huruf mutu 

A; AB; B; BC; C; D dan E dengan ketentuan sebagai berikut : 

 

Huruf Mutu  Konversi Angka Mutu Rentang Nilai Angka Akhir 

A 4,00 85,00 – 100,00 

AB 3,50 80,00 – 84,99 

B 3,00 75,00 – 79,99 

BC 2,50 68,00 – 74,99 

C 2,00 60,00 – 67,99 

D 1,00 50,00 – 59,99 

E 0,00 0,00 – 49,99 

 

2. Nilai akhir dengan nilai huruf mutu A; AB; BC dan C adalah nilai lulus mutlak, nilai D 

adalah nilai lulus bersyarat dan nilai E adalah nilai tidak lulus. 

3. Pemberian nilai mutu pada semester pendek dan remedial maksimal B. 

4. Selain nilai A sampai dengan E digunakan pula nilai K (kosong) dan nilai T (tunda). 

5. Nilai K adalah nilai yang diberikan kepada mahasiswa yang mengundurkan diri secara sah 

dan tertulis atas persetujuan Dekan. 

6. Nilai T adalah nilai yang ditunda karena belum semua tugas akademik diselesaikan oleh 

mahasiswa pada waktunya. 

7. Batas waktu berlakunya nilai T adalah 1 (satu) bulan terhitung sejak nilai ujian akhir 

semester matakuliah diumumkan. Apabila mahasiswa tidak menyelesaikan tugasnya 

dalam waktu tersebut, maka nilai T diubah secara otomatis menjadi E oleh Pimpinan 

Fakultas. 

8. Penilaian hasil evaluasi dilakukan oleh dosen pengasuh mata kuliah. 
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9. Nilai hasil belajar pada akhir semester adalah gabungan nilai dari semua bentuk ujian 

dan/atau tugas responsif lainnya selama semester berjalan. 

10. Pembobotan masing-masing bentuk ujian untuk memperoleh nilai komulatif di akhir 

semester dan nilai lulus diserahkan kepada masing-masing dosen. 

11. Nilai akhir hasil belajar mahasiswa dicantumkan pada Kartu Hasil Studi (KHS).  

 

 

Pasal 87 

Indeks Prestasi 

 

1. Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan indeks prestasi (IP) yang dihitung 

melalui konversi angka mutu, seperti rumus berikut: 

  IP = 


n

1i

ii Am . Bs  

    Keterangan: 

 Bs  = bobot sks mata kuliah yang sudah ditempuh 

 Am  = total sks yang sudah ditempuh 

 i  = matakuliah 

  n   = jumlah semester yang sudah ditempuh oleh seorang mahasiswa 

 

2. Indeks Prestasi Semester (IPS) dihitung dari jumlah hasil perkalian antara bobot sks 

matakuliah dengan angka mutu setiap matakuliah, dibagi dengan jumlah sks mata kuliah 

dalam satu semester yang diprogramkan. 

3. Indeks Prestasi Komulatif (IPK) dihitung dari semua nilai matakuliah dari semua semester 

yang sudah diikuti oleh mahasiswa dengan menggunakan rumus seperti dibawah ini, 

dengan catatan bahwa tiap matakuliah hanya mempunyai 1 (satu) nilai. Besarnya Indeks 

Prestasi Komulatif dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :      

  IPK =







 
n

1s

n

1`s

p

1k

Ts.

Bs.Am.

 

      Keterangan : 

    

 Bs   = Bobot sks matakuliah yang sudah ditempuh 

 Am  = total sks yang sudah ditempuh 

  s   = Semester 

 TS   = Total seluruh sks yang yang diprogran prodi  

  p   = Jumlah mata kuliah yang diambil pada suatu semester 

       n   = Jumlah semester yang sudah ditempuh oleh seorang mahasiswa 

 

4.  Dalam menghitung IPS dan IPK nilai K dan nilai T tidak perhitungkan, baik IPS maupun 

IPK dicantumkan pada KHS. 
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Pasal 88 

Penyerahan Nilai Akhir Mata Kuliah 

 

1. Nilai ujian diserahkan oleh Dosen melalui Ketua Program Studi kepada BAASIK 

selambat-lambatnya satu minggu setelah ujian mata kuliah diadakan yang selanjutnya 

diserahkan kepada Wakil Dekan untuk digunakan sebagai arsip hard copy. 

2. Setelah nilai ujian dimasukkan, dosen tidak diperkenankan mengubah atau memperbaiki 

nilai. 

3. BAASIK akan menerbitkan KHS mahasiswa paling lambat 2 minggu sebelum waktu 

registrasi semester genap dimulai dan empat minggu sebelum semester ganjil.  

4. Keterlambatan penyerahan nilai ujian akhir oleh dosen pengampu melalui ketua Program 

Studi, maka BAASIK dapat memberikan nilai maksimum C (2,0). 

 

Pasal 89 

Evaluasi dan Batas Waktu Studi Tiap Program Pendidikan 

 

1.  Penetapan batas waktu studi didasarkan atas pertimbangan jumlah Mahasiswa yang 

mengulang kegiatan akademik pada suatu jenjang pendidikan menjadi salah satu 

hambatan penerimaan mahasiswa baru, sehingga perlu diberlakukan aturan evaluasi 

pendidikan untuk memantau hasil pengalaman belajar selama dua tahun pertama dan 

menyisihkan mahasiswa yang tidak memenuhi syarat. 

2.  Setelah dua tahun pertama, mahasiswa boleh melanjutkan studi jika memenuhi 

persyaratan sebagai berikut : 

a. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 30 sks (dari nilai terbaik, tanpa nilai E); dan, 

b. IPK minimal 2,76 

3.  Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dinyatakan mengundurkan diri.  

4.  Mahasiswa yang lolos evaluasi 2 tahun pertama dapat melanjutkan studinya hingga dalam 

batas waktu studi yang telah ditetapkan;  

5.  Batas waktu Studi untuk tiap program pendidikan ditetapkan sebagai berikut: 

a.  Batas waktu Studi Program Diploma. 

 Batas waktu studi pada program pendidikan Diploma III diselenggarakan dalam waktu 

6 semester atau 3 tahun dengan waktu studi maksimal yang diperbolehkan adalah 12 

semester atau 6 tahun 

b.  Batas Waktu Studi Program Sarjana  

 Batas waktu studi pada program pendidikan Sarjana (S-1) diselenggarakan dalam 

waktu 8 semester atau 4 tahun dengan waktu studi maksimal yang diperbolehkan 

adalah 14 semester atau 8 tahun  

c.  Batas Waktu Studi Program Magister (S2). 

 Batas waktu studi pada program pendidikan Magister (S-2) diselenggarakan dalam 

waktu 4 Semester atau 2 tahun dengan waktu studi maksimal untuk menyelesaikan 

program yang diperbolehkan adalah 8 Semester atau 4 tahun. 

6. Ketentuan Teknis mengenai evaluasi dan batas waktu studi diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Rektor. 
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Pasal 90 

Memprogramkan SKS Semester Berikutnya 

 

1. Jumlah sks yang boleh diprogramkan oleh mahasiswa pada semester ganjil ditentukan 

oleh besarnya IPS pada semester genap sebelumnya. Hal ini berlaku pula bagi semester 

genap pada semester berikutnya. 

2. Jumlah sks yang boleh diprogramkan oleh mahasiswa yang cuti akademik / 

mengundurkan diri dari semua mata kuliah karena sakit ditentukan oleh besarnya IPS 

pada semester sebelum cuti / mengundurkan diri. 

3. Pedoman tentang penetapan jumlah sks yang dapat diambil oleh mahasiswa ditentukan 

berdasarkan nilai IPS semester ganjil/genap sebelumnya sebagai acuan untuk 

memprogramkan jumlah sks pada semester ganjil / genap berikutnya, dengan rincian 

sebagai berikut :  

 

No. Indeks Prestasi Semester Jumlah SKS yang diprogramkan 

1. 0,00 – 1,00 0 – 8 

2. 1,01 – 1,50 9 – 12  

3. 1,51 – 2,00 13 – 15  

4. 2,01 – 2,50 16 – 18  

5. 2,51 – 3,00 19 – 21  

6. 3,01 – 3,50 22 – 23  

7. 3,51 – 4,00 Maksimum 24  

 

4. Mata kuliah yang boleh diprogramkan oleh mahasiswa adalah yang ditawarkan pada 

semester yang berjalan.  

 

Pasal 91 

Evaluasi Kelanjutan Studi Dan Putus Studi 

 

1. Mahasiswa putus studi apabila mengundurkan diri atas prakarsa sendiri atau karena alasan 

akademik. 

2. Mahasiswa yang mengundurkan diri atas prakarsa sendiri harus secara tertulis 

mengajukan surat pernyataan putus studi. 

3. Mahasiswa yang dievaluasi pada akhir semester 4 (empat) tidak mencapai IPK sekurang-

kurangnya 2,76 (dua koma tujuh enam) tanpa nilai E yang diperhitungkan dari sekurang-

kurangnya 30 (tiga puluh) sks yang telah dinyatakan lulus, maka ia dinyatakan putus studi 

karena alasan akademik. 

4. Mahasiswa yang putus studi karena alasan akademik atau mengundurkan diri diberi 

keterangan putus studi dan transkrip nilai yang ditandatangani oleh Rektor dan Dekan  

5. Evaluasi kedua bagi mahasiswa akan dilakukan pada akhir semester kedelapan. 

6. Jika pada evaluasi akhir semester kedelapan, mahasiswa belum memperoleh sks lulus 

mata kuliah kurang dari 75 (tujuh puluh lima) sks dengan IPK minimal 2,76 (dua koma 

tujuh enam) tanpa nilai E maka harus diberi peringatan tertulis oleh Dekan.  
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7. Dua semester sebelum masa studi berakhir, bagi mahasiswa dengan IPK kurang dari 2,76 

(dua koma tujuh enam) maka Dekan menyampaikan peringatan keras kepada mahasiswa 

bahwa masa studinya tinggal 2 (dua) semester.  

 

 

Pasal 92 

Batas Waktu Studi Bagi Mahasiswa Pindahan 

 

1.  Jumlah maksimum semester waktu studi bagi mahasiswa pindahan ialah selisih jumlah 

semester yang diperkenankan dengan jumlah yang sudah dijalani di perguruan tinggi asal.  

2. Waktu studi dan jumlah sks mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa pindahan 

sepenuhnya didasarkan pada hasil konversi dan matrikulasi yang ditentukan oleh Program 

Studi. 

 

 

Pasal 93 

Ujian Akhir 

 

1.  Ujian Akhir adalah ujian penutup studi pada Program Pascasarjana, Sarjana dan Diploma 

III. 

2.  Ujian Akhir dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam 

penguasaan ilmu secara komprehensif dan/atau yang menjadi pokok tesis / tugas akhir / 

skripsi yang sebelumnya telah dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat oleh pembimbing 

/ panitia penilai.  

3.  Sebelum menempuh ujian akhir mahasiswa harus memenuhi syarat sebagai berikut:  

a.  Telah melunasi uang SPP dan kewajiban lainnya sampai pada semester dimana dia 

mengikuti ujian skripsi;  

b.  Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang sedang berjalan dan 

memprogramkan tugas akhir pada KRS; dan, 

c.  Telah dinyatakan lulus semua mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan sebagaimana 

yang tercantum dalam kurikulum dengan IPK sekurang-kurangnya 2,76 (dua koma 

tujuh enam);  

4.  Untuk menyelenggarakan ujian akhir dibentuk Panitia Khusus Ujian Akhir. 

5.  Panitia ujian skripsi ditetapkan oleh Dekan, atas usul ketua program studi yang terdiri 

atas ketua, sekretaris, dan dua sampai tiga orang dosen anggota penguji yang sesuai 

dengan bidang studinya. 

6.  Ujian akhir hanya dapat diadakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 80% dari jumlah 

tim penguji termasuk ketua dan atau sekretaris. 

7.  Ujian akhir dilaksanakan secara lisan tanpa menutup kemungkinan ujian tertulis.  

8.  Ketentuan teknis mengenai Ujian Akhir akan ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor. 
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Pasal 94 

Ujian Komprehensif 

 

1.  Ujian komprehensif tugas akhir Program Diploma III diatur dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

a.  Ujian komprehensif dilaksanakan setelah Mahasiswa selesai melaksanakan praktek 

kerja lapangan; 

b.  Penguji terdiri dari dosen pembimbing dan dosen yang ditunjuk oleh ketua Program 

Diploma; 

c.  Peserta ujian yang dinyatakan tidak lulus akan diberi kesempatan untuk diuji ulang; 

d.  Ujian komprehensif tugas akhir program diploma III diselenggarakan sesuai dengan 

jadwal yang dibuat oleh Program Diploma III; dan, 

e.  Penetapan kelulusan mahasiswa dilakukan setelah Program Diploma III mengadakan 

rapat yudisium pada waktu yang ditentukan sesuai wewenangnya. 

 

2.  Ujian komprehensif skripsi untuk Program Sarjana diatur dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

a.  Ujian skripsi dilaksanakan setelah laporan lengkap skripsi disetujui oleh dosen 

pembimbing; 

b.  Tim Penguji sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua dan satu orang anggota 

yang ditugaskan oleh penugasannya Program Studi; 

c.  Peserta ujian skripsi yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan untuk diuji ulang 

dengan skedul dan jadwal yang ditetapkan oeh Program Studi; dan, 

d.  Penetapan kelulusan mahasiswa dilakukan setelah Fakultas mengadakan rapat 

yudisium pada waktu yang ditentukan sesuai wewenangnya. 

3.  Ujian komprehensif Tesis Program Pascasarjana diatur tersendiri oleh Program 

Pascasarjana. 

 

Pasal 95 

Syarat Kelulusan 

 

1. Mahasiswa program pascasarjana, sarjana dan diploma dinyatakan lulus jika telah 

dinyatakan lulus untuk sejumlah sks yang telah disyaratkan dan ditetapkan oleh program 

studi dengan IPK sekurang-kurangnya 2,76 (dua koma tujuh enam) dan hasil ujian skripsi 

sekurang-kurangnya dengan nilai B (3,00). 

2. Pada Transkrip Akademik tidak terdapat nilai mutu E (0,0) dan nilai mutu D (1,0) 

sebanyak-banyaknya 5% dari total sks lulus yang dipersyaratkan. 

3. Telah dinyatakan lulus Kurikulum Salaf Wajib yang diselenggarakan Pondok Pesantren 

Mahasiswa Unisla. 

4. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang mamadai dan diakui oleh Unisla. 

5. Telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 1000 (seribu) poin untuk kegiatan penunjang 

akademik yang akan dicantumkan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah. 

6. Kriteria bobot point kegiatan penunjang akademik sebagaimana ayat (5) adalah sebagai 

berikut: 
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No. Unsur Nilai Poin Keterangan 

I. KEGIATAN PENALARAN & KEILMUAN  

A. Mengikuti Seminar, Simposium & Pertemuan Ilmiah  

1. Sesuai Bidang Studi    

 a. Tingkat Internasional 250 Surat Ijin & Sertipikat 

 b. Tingkat Nasional 100 Surat Ijin & Sertipikat 

 c. Tingkat Regional 50 Surat Ijin & Sertipikat 

 d. Tingkat Lokal 25 Surat Ijin & Sertipikat 

 e. Fakultas / Prodi 10 Sertipikat 

2. Non Bidang Studi   

 a. Tingkat Internasional 150 Surat Ijin & Sertipikat 

 b. Tingkat Nasional 50 Surat Ijin & Sertipikat 

 c. Tingkat Regional 25 Surat Ijin & Sertipikat 

 d. Tingkat Lokal 10 Surat Ijin & Sertipikat 

 e. Fakultas / Prodi 5 Sertipikat 

B. Mengikuti Lomba Karya Tulis Ilmiah   

1. Tingkat Internasional   

 a. Juara I / II / III 800 Surat Ijin & Sertipikat 
 b. Peserta Finalis 500 Surat Ijin & Sertipikat 
 c. Peserta 400 Surat Ijin & Sertipikat 

2. Tingkat Nasional   

 a. Juara I / II / III 600 Surat Ijin & Sertipikat 
 b. Peserta Finalis 300 Surat Ijin & Sertipikat 
 c. Peserta 200 Surat Ijin & Sertipikat 

3. Tingkat Regional   

 a. Juara I / II / III 400 Surat Ijin & Sertipikat 
 b. Peserta Finalis 200 Surat Ijin & Sertipikat 
 c. Peserta 100 Surat Ijin & Sertipikat 

4. Tingkat Lokal (Kabupaten)   

 a. Juara I / II / III 200 Surat Ijin & Sertipikat 
 b. Peserta Finalis 100 Surat Ijin & Sertipikat 
 c. Peserta 50 Surat Ijin & Sertipikat 

5. Tingkat Universitas / Fakultas   

 a. Juara I / II / III  100 Surat Ijin & Sertipikat 
 b. Peserta Finalis 50 Surat Ijin & Sertipikat 
 c. Peserta 25 Surat Ijin & Sertipikat 

C. Publikasi Jurnal Ilmiah (Versi Cetak / on line)  

1. Tingkat Internasional   

 a. Sebagai Ketua 500 Cetak Publikasi & Sertipikat 

 b. Sebagai Anggota 400 Cetak Publikasi & Sertipikat 

2. Tingkat Nasional   

 a. Sebagai Ketua 400 Cetak Publikasi & Sertipikat 

 b. Sebagai Anggota 300 Cetak Publikasi & Sertipikat 

3. Tingkat Regional   

 a. Sebagai Ketua 300 Cetak Publikasi & Sertipikat 

 b. Sebagai Anggota 200 Cetak Publikasi & Sertipikat 

4. Tingkat Lokal (Kabupaten)   

 a. Sebagai Ketua 200 Cetak Publikasi & Sertipikat 

 b. Sebagai Anggota 100 Cetak Publikasi & Sertipikat 
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No. Unsur Nilai Poin Keterangan 

5. Tingkat Fakultas / Prodi / Internal   

 a. Sebagai Ketua 100 Cetak Publikasi & Sertipikat 

 b. Sebagai Anggota 50 Cetak Publikasi & Sertipikat 

D. Menghasilkan HAKI   

 a. Individu 700 Surat Ijin & Sertipikat 

 b. Kelompok :   

   i. Ketua 500 Surat Ijin & Sertipikat 

   ii. Anggota 400 Surat Ijin & Sertipikat 

E. Kejuaraan Dalam Bidang Keilmuan   

1. Tingkat Internasional   

 a. Juara I / II / III 1000 Surat Ijin & Sertipikat 
 b. Peserta Finalis 800 Surat Ijin & Sertipikat 
 c. Peserta 500 Surat Ijin & Sertipikat 

2. Tingkat Nasional   

 a. Juara I / II / III 800 Surat Ijin & Sertipikat 
 b. Peserta Finalis 500 Surat Ijin & Sertipikat 
 c. Peserta 200 Surat Ijin & Sertipikat 

3. Tingkat Regional (Propinsi)   
 a. Juara I / II / III 600 Surat Ijin & Sertipikat 

 b. Peserta Finalis 400 Surat Ijin & Sertipikat 

 c. Peserta 100 Surat Ijin & Sertipikat 
4. Tingkat Lokal (Kabupaten)   

 a. Juara I / II / III 300 Surat Ijin & Sertipikat 
 b. Peserta Finalis 150 Surat Ijin & Sertipikat 
 c. Peserta 75 Surat Ijin & Sertipikat 

5. Tingkat Internal Universitas   

 a. Juara I / II / III 100 Surat Ijin & Sertipikat 
 b. Peserta Finalis 50 Surat Ijin & Sertipikat 

 c. Peserta 25 Surat Ijin & Sertipikat 
F. Menulis Buku   

1. Tingkat Internasional   

 a. Penulis Pertama 1000 Berbahasa Inggris & ISBN 

 b. Penulis Pendamping 800 Berbahasa Inggris & ISBN 

2. Tingkat Nasional ber ISBN   

 a. Penulis Pertama 800  

 b. Penulis Pendamping 500  

3. Tingkat Nasional non ISBN   
 a. Penulis Pertama 400  

 b. Penulis Pendamping 200  

G. Menulis di Media Massa (Versi Cetak / On Line) yang diakui Pemerintah 
1. Internasional   
 a. Penulis Pertama 700 Cetak Publikasi & Surat Ket. 

 b. Penulis Pendamping 450 Cetak Publikasi & Surat Ket. 

2. Tingkat Nasional   
 a. Penulis Pertama 500 Cetak Publikasi & Surat Ket. 

 b. Penulis Pendamping 300 Cetak Publikasi & Surat Ket. 

3. Tingkat Regional (Propinsi)   

 a. Penulis Pertama 300 Cetak Publikasi & Surat Ket. 

 b. Penulis Pendamping 150 Cetak Publikasi & Surat Ket. 

  



Peraturan Akademik Unisla                                                                     71 
 

No. Unsur Nilai Poin Keterangan 

4. Tingkat Lokal (Kabupaten)   
 a. Penulis Pertama 200 Cetak Publikasi & Surat Ket. 

 b. Penulis Pendamping 100 Cetak Publikasi & Surat Ket. 

5. Tingkat Internal (Universitas)   
 a. Penulis Pertama 100 Cetak Publikasi & Surat Ket. 

 b. Penulis Pendamping 50 Cetak Publikasi & Surat Ket. 

H. Mengikuti Lomba Kreatifitas & Inovasi (Termasuk Olimpiade Sains) 
1. Tingkat Internasional   

 a. Juara I / II / III 1000 Surat Ijin & Sertipikat 
 b. Peserta Finalis 700 Surat Ijin & Sertipikat 
 c. Peserta 500 Surat Ijin & Sertipikat 

2. Tingkat Nasional   

 a. Juara I / II / III 700 Surat Ijin & Sertipikat 
 b. Peserta Finalis 400 Surat Ijin & Sertipikat 
 c. Peserta 200 Surat Ijin & Sertipikat 

3. Tingkat Regional (Propinsi)   

 a. Juara I / II / III 500 Surat Ijin & Sertipikat 
 b. Peserta Finalis 200 Surat Ijin & Sertipikat 
 c. Peserta 100 Surat Ijin & Sertipikat 

4. Tingkat Lokal (Kabupaten)   

 a. Juara I / II / III 300 Surat Ijin & Sertipikat 
 b. Peserta Finalis 200 Surat Ijin & Sertipikat 
 c. Peserta 100 Surat Ijin & Sertipikat 

5. Tingkat Internal (Universitas)   

 a. Juara I / II / III 200 Surat Ijin & Sertipikat 
 b. Peserta Finalis 100 Surat Ijin & Sertipikat 
 c. Peserta 50 Surat Ijin & Sertipikat 

I. Keikutsertaan Dalam Kegiatan Sertifikasi Kompetensi (diselenggarakan oleh 

lembaga profesi) 

1. Tingkat Internasional 900 Sertipikat 

2. Tingkat Nasional 500 Sertipikat 

3. Tingkat Regional (Propinsi) 300 Sertipikat 

4. Tingkat Lokal (Kabupaten) 200 Sertipikat 

5. Tingkat Internal (Universitas) 100 Sertipikat 

J. Pengalaman Bekerja pada Instansi Sesuai Bidang Ilmu (Lebih dari 3 bulan) 

1. Tingkat Internasional 900 Sertipikat 

2. Tingkat Nasional 500 Sertipikat 

3. Tingkat Regional (Propinsi) 300 Sertipikat 

4. Tingkat Lokal (Kabupaten) 200 Sertipikat 

5. Tingkat Internal (Universitas) 100 Sertipikat 

K. Mendapatkan Ijazah Kelulusan Pelatihan Bidang Ilmu  

1. Dari Lembaga Resmi Berijin Tingkat 

internasional 

200 Sertipikat 

2. Dari lembaga Resmi Berijin Tingkat 

Nasional 

100 Sertipikat 

3. Dari Lambaga Resmi Berijin Tingkat 

Regional 

50 Sertipikat 

4. Dari Lembaga Resmi Berijin Tingkat Lokal 25 Sertipikat 

5. Dari Lembaga yang diakui oleh Unisla 10 Sertipikat 
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II. KEGIATAN BIDANG MINAT & BAKAT, KEORGANISASIAN DAN 

KEPEMIMPINAN 

A. Keanggotaan Organisasi Kemahasiswaan  

1. Jabatan dalam Pengurus Inti   

 a. Ketua 400 SK Rektor / SK Dekan 

 b. Wakil Ketua 300 SK Rektor / SK Dekan 

 c. Sekretaris 250 SK Rektor / SK Dekan 

 d. Bendahara 250 SK Rektor / SK Dekan 

2. Pengurus Lain 150 SK Rektor / SK Dekan 

3. Anggota Aktif 100 SK Rektor / SK Dekan 

B. Menjadi Kepanitiaan Kegiatan Lomba Minat, Bakat & Kegiatan Terkait 

Bidang Ilmu 

1. Tingkat Internasional 700 SK/Srt. Tgs./Sertifikat 

2. Tingkat Nasional 500 SK/Srt. Tgs./Sertifikat 

3. Tingkat Regional (Propinsi) 300 SK/Srt. Tgs./Sertifikat 

4. Tingkat Lokal (Kabupaten) 200 SK/Srt. Tgs./Sertifikat 

5. Tingkat Internal (Universitas) 100 SK/Srt. Tgs./Sertifikat 

C. Menjadi Duta Kesenian, Sosial, kebudayaan & Lingkungan Hidup 

1. Tingkat Internasional   
 a. Juara I / II / III 800 Sertifikat & Surat Tugas 

 b. Peserta Finalis 600 Sertifikat & Surat Tugas 

 c. Peserta 400 Sertifikat & Surat Tugas 

2. Tingkat Nasional   
 a. Juara I / II / III 500 Sertifikat & Surat Tugas 

 b. Peserta Finalis 350 Sertifikat & Surat Tugas 

 c. Peserta 200 Sertifikat & Surat Tugas 

3. Tingkat Regional (Propinsi)   
 a. Juara I / II / III 400 Sertifikat & Surat Tugas 

 b. Peserta Finalis 300 Sertifikat & Surat Tugas 

 c. Peserta 200 Sertifikat & Surat Tugas 

4. Tingkat Lokal (Kabupaten)   

 a. Juara I / II / III 200 Sertifikat & Surat Tugas 

 b. Peserta Finalis 100 Sertifikat & Surat Tugas 

 c. Peserta 50 Sertifikat & Surat Tugas 

5. Tingkat Internal (Universitas)   
 a. Juara I / II / III 100 Sertifikat & Surat Tugas 

 b. Peserta Finalis 75 Sertifikat & Surat Tugas 

 c. Peserta 50 Sertifikat & Surat Tugas 

D. Menjadi Peserta Lomba / Pameran Seni, Budaya, Sosial dan Lingkungan Hidup 

1. Tingkat Internasional   

 a. Juara I / II / III 700 Sertifikat & Surat Tugas 

 b. Peserta Finalis 500 Sertifikat & Surat Tugas 

 c. Peserta 400 Sertifikat & Surat Tugas 

2. Tingkat Nasional   
 a. Juara I / II / III 400 Sertifikat & Surat Tugas 

 b. Peserta Finalis 300 Sertifikat & Surat Tugas 

 c. Peserta 200 Sertifikat & Surat Tugas 

3. Tingkat Regional (Propinsi)   
 a. Juara I / II / III 300 Sertifikat & Surat Tugas 

 b. Peserta Finalis 200 Sertifikat & Surat Tugas 

 c. Peserta 100 Sertifikat & Surat Tugas 
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4. Tingkat Lokal (Kabupaten)   

 a. Juara I / II / III 200 Sertifikat & Surat Tugas 

 b. Peserta Finalis 150 Sertifikat & Surat Tugas 

 c. Peserta 75 Sertifikat & Surat Tugas 

5. Tingkat Internal (Universitas)   
 a. Juara I / II / III 100 Sertifikat & Surat Tugas 

 b. Peserta Finalis 50 Sertifikat & Surat Tugas 

 c. Peserta 25 Sertifikat & Surat Tugas 

E. Keikutsertaan dalam Kuliah Kerja / Kerja Magang / Menjadi Asisten 

Praktikum / Asisten atau Tenaga Ahli, Tugas-Tugas Terkait Bidang Ilmu dan 

Keikutsertaan dalam Program Pertukaran pelajar antar Negara (Periode 

Kurang dari 1 Tahun) 

1. Tingkat Internasional   
2. Tingkat Nasional 600 Sertifikat & Surat Tugas 

3. Tingkat Regional (Propinsi) 400 Sertifikat & Surat Tugas 

4. Tingkat Lokal (Kabupaten) 200 Sertifikat & Surat Tugas 

5. Tingkat Internal (Universitas) 100 Sertifikat & Surat Tugas 

F. Aktif sebagai Peserta Pelatihan Kepemimpinan & Pengembangan Kepribadian 

1. Sebagai Peserta   

 a. Diklat Kepemimpinan 200 Sertifikat & Surat Tugas 

 b. Diklat Pengembangan Kepribadian / 

Karakter 

200 Sertifikat & Surat Tugas 

2. Pemandu / Instruktur 300 Sertifikat & Surat Tugas 

    

III. KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL (KPS) 
A. Aktif Melakukan Kegiatan Kepedulian Sosial / Bakti Sosial Kepada Masyarakat 

(Misalnya : Membantu Penanganan Kebencanaan, Membantu Masalah Lingkungan 

dan Membantu Masalah Kesehatan 

1. Tingkat Internasional 500 Sertifikat & Surat Tugas 

2. Tingkat Nasional 300 Sertifikat & Surat Tugas 

3. Tingkat Regional (Propinsi) 200 Sertifikat & Surat Tugas 

4. Tingkat Lokal (Kabupaten) 100 Sertifikat & Surat Tugas 

5. Tingkat Internal (Universitas) 50 Sertifikat & Surat Tugas 

B. Aktif Melakukan Kegiatan Pelatihan / Pendampingan dengan Mengaplikasikan 

Bidang Ilmu untuk kesejahteraan Masyarakat 

1. Tingkat Internasional   
 a. Instruktur 600 Sertifikat & Surat Tugas 

 b. Ketua Kegiatan 500 Sertifikat & Surat Tugas 

 c. Anggota 300 Sertifikat & Surat Tugas 

2. Tingkat Nasional   

 a. Instruktur 400 Sertifikat & Surat Tugas 

 b. Ketua Kegiatan 250 Sertifikat & Surat Tugas 

 c. Anggota 150 Sertifikat & Surat Tugas 

3. Tingkat Regional (Propinsi)   
 a. Instruktur 300 Sertifikat & Surat Tugas 

 b. Ketua Kegiatan 150 Sertifikat & Surat Tugas 

 c. Anggota 100 Sertifikat & Surat Tugas 

4. Tingkat Lokal (Kabupaten)   
 a. Instruktur 200 Sertifikat & Surat Tugas 

 b. Ketua Kegiatan 150 Sertifikat & Surat Tugas 

 c. Anggota 75 Sertifikat & Surat Tugas 
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5. Tingkat Internal (Universitas)   
 a. Instruktur 100 Sertifikat & Surat Tugas 

 b. Ketua Kegiatan 75 Sertifikat & Surat Tugas 

 c. Anggota 25 Sertifikat & Surat Tugas 

 

Pasal 96 

Surat Keterangan Pendamping Ijazah 

 

1. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam yudisium Fakultas atau Sekolah Pascasarjana 

atau sekolah Vokasi mendapatkan Surat Keterangan Ijazah (SKPI).  

2.  SKPI berisikan informasi yang berkaitan dengan aktivitas mahasiswa dan perolehan 

keterampilan soft skill yang dinyatakan dalam nilai pembobotan sebagaimana ketentuan 

dalam pasal 95 ayat (5). 

3.  SKPI dibuat dalam satu formulir standar dan ditandatangani oleh Ketua Program Studi 

dan Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana atau Direktur Sekolah Vokasi. 

4.  SKPI ditampilkan dalam informasi SIAKAD Unisla dan dapat diakses oleh kahalayak 

umum yang membutuhkan informasi tersebut. 

5.  Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai SKPI diatur lebih lanjut dengan Keputusan 

Rektor. 

 

Pasal 97 

Kemampuan Berbahasa Inggris 

 

1. Setiap mahasiswa dalam semua program pendidikan tinggi di Unisla yang 

diselenggarakan oleh Fakultas atau sekolah Pascasarjana atau Sekolah Vokasi 

dipersyaratkan memiliki kemapuan berbahasa Inggris sebagaimana ketenatuan dalam 

pasal 95 ayat (4) yang dibuktikan dengan sertifikat Test of as a Foreign Language 

(TOEFL) dengan ketentuan sebagai berikut : 

 a). Mahasiswa program sarjana nilai TOEFL ≥ 450 

 b). Mahasiswa program Magister (S-2) nilai TOEFL ≥ 475 

 c). Mahasiswa program Diploma (D III / D IV ) nilai TOEFL ≥ 450 

2. Sertifikat TOEFL harus dikeluarkannoleh lembaga resmi sertifikasi TOEFL yang diakui 

oleh Unisla 

 

Pasal 98 

Mahasiswa Drop Out 

 

1.  Mahasiswa dinyatakan drop out apabila :  

(a).  Selama 2 semester berturut-turut mangkir dalam perkuliahan;  

(b).  Tidak dapat menyelesaikan seluruh persyaratan akademik dari program studi;  

(c).  Melanggar kehidupan norma kampus dan/atau bermasalah pidana dengan pihak 

berwenang dengan status tersangka;  
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2. Tidak dapat memenuhi sebagian atau keseluruhan ketentuan yang terdapat pada Pasal 69, 

Pasal 73, Pasal 89, Pasal 91 dan Pasal 95. 

3.  Ketentuan Teknis mengenai mahasiswa drop out diatur lebih lanjut dengan Keputusan 

Rektor. 

 

Pasal 99 

Predikat Kelulusan 

 

1.  Predikat kelulusan merupakan kualifikasi prestasi kumulatif yang diperoleh mahasiswa 

berdasarkan IP Komulatif dan hasil ujian skripsi yang dinyatakan dalam Surat Keputusan 

Yudisium dari Rektor. 

2.  Kelulusan mahasiswa dinyatakan dengan predikat sebagai berikut : 

a). Dengan Pujian, bila IPK > 3,50; 

b). Sangat Memuaskan, bila IPK 3,00 – 3,50 ; 

c). Memuaskan, bila IPK 2,76 – 2,99; dan, 

d). Tanpa predikat, bila IPK < 2,76. 

3.  Predikat kelulusan yang dimaksud dalam ayat (2) di atas adalah sebagai berikut : 

a). Dengan pujian, bila persyaratan berikut dipenuhi : 

1). IPK > 3,50; 

2). Masa penyelesaian studi sama dengan lama waktu minimal yang telah ditetapkan 

(n tahun) ditambah 1 tahun atau selama 5 tahun; dan, 

3). Tidak memiliki nilai mutu C dan D. 

 

b). Sangat memuaskan bila persyaratan berikut dipenuhi : 

1). IPK 3,00 – 3,49; 

2). Masa penyelesaian studi sama dengan lama waktu minimal yang telah ditetapkan 

(n tahun) ditambah 1 tahun atau selama 5 tahun; dan, 

   3). Tidak memiliki nilai mutu D. 

c). Memuaskan bila persyaratan berikut dipenuhi : 

1). IPK 2,76 – 2,99; 

2). Masa penyelesaian studi paling lama 6 tahun; dan, 

3). Tidak memiliki nilai mutu D. 

d). Tanpa Predikat 

). IPK < 2,76;  

2). Masa penyelesaian studi paling lama 7 tahun; dan, 

3). Tidak memiliki nilai mutu D. 
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BAB XI 

KULIAH KERJA NYATA (KKN) 

 

Pasal 100 

Ketentuan Umum KKN 

 

1. Mahasiswa program Sarjana (S-1) dan Diploma (D-3) wajib mengikuti kegiatan KKN. 

2.  Syarat peserta KKN adalah mahasiswa yang tekah dinyatakan lulus mata kuliah dan 

mengumpulkan sks kumulatif paling sedikit 100 (seratus) sks. 

3.  Penyelenggaraan KKN dikoordinasikan oleh Universitas melalui Litbang Pemas dan 

diatur lebih lanjut pada buku pedoman pelaksanaan yang berlaku. 

4.  Jadwal pelaksanaan KKN diatur dalam kalender akademik yang ditetapkan dengan 

Keputusan Rektor. 

5.  Rektor dapat menetapkan kegiatan tertentu yang diakui dan disetarakan dengan KKN 

yang dituangkan dalam Keputusan Rektor. 

6.  Tata cara dan persyaratan pendaftaran KKN diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor 

 

 

BAB XII 

YUDISIUM, WISUDA, TRANSKRIP AKADEMIK,  

IJAZAH DAN GELAR AKADEMIK 
 

Pasal 101 

Yudisium dan Wisuda  

 

1. Yudisium adalah keputusan rapat Senat Akademik Fakultas tentang kelulusan seorang 

mahasiswa yang dijadwalkan paling lambat satu bulan sebelum acara wisuda dimana 

sebelum yudisium diadakan pra yudisium dalam rapat Program Studi yang dilaksanakan 

paling lambat satu minggu sebelum yudisium dengan ketentuan bahwa 7 (tujuh) hari 

sebelum pra yudisium, mahasiswa diwajibkan menyerahkan dokumen persyaratan 

akademik kepada masing-masing Program Studi dan setelah di-pra yudisium-kan, 

mahasiswa dapat di-yudisium-kan apabila telah memenuhi persyaratan akademik dan 

administrasi.  

2. Wisuda adalah suatu proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah menempuh masa 

belajar yang diselenggarakan dalam rapat senat terbuka luar biasa Universitas. 

3. Waktu pelaksanaan wisuda mengikuti ketentuan Universitas yang dijadwalkan 1 (satu) 

kali dalam 1 (satu) tahun akademik, yakni di bulan Agustus atau September. 

4. Ketentuan Teknis tetang yudisium dan wisuda diatur lebih lanjut dengan Keputusan 

Rektor. 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Mahasiswa
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Pasal 102 

Ijazah dan Transkrip Akademik 

 

1. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar pada lembaga pendidikan formal yang telah diakui 

oleh pemerintah. 

2. Transkrip nilai adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar dan indeks prestasi semua 

matakuliah yang ditempuh mahasiswa selama mengikuti pendidikan. 

3. Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya, diberikan ijazah 

beserta transkrip akademik. 

4. Ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Dekan. 

5. Transkrip akademik ditandatangani oleh Rektor dan Dekan. 

6. Ijazah dan transkrip akademik asli hanya diterbitkan satu kali oleh Universitas.  

7. Ketentuan Teknis tentang Ijazah dan Transkrio Akademik diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Rektor. 

 

Pasal 103 

Tatacara Penerbitan, Penyerahan Ijazah dan Transkrip Nilai 

 

1. Ijazah dan transkrip akademik diberikan kepada mahasiswa sebagai pengakuan terhadap 

prestasi belajar atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan. 

2. Penerbitan ijazah diusulkan oleh Dekan ke Rektor melalui BAASIK dengan melampirkan: 

a. Isian formulir biodata yang dibuat oleh BAASIK; 

b. Foto kopi ijazah terakhir (SLTA/SMK/MA atau yang sederajat) yang dimiliki rangkap 

2 lembar; 

c. Foto kopi akta kelahiran atau tanda kenal lahir lainnya rangkap 2 lembar; 

d. Pas foto hitam putih pada kertas dof ukuran 2 x 3 cm sebanyak 3 lembar; 

e. Pas foto hitam putih pada kertas dof ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar; 

f. Pas foto hitam putih pada kertas dof ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar; dan, 

g. Pas foto berwarna dengan dasar latar berwarna merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 

lembar. 

3. Penerbitan transkrip oleh BAASIK untuk selanjutnya diserahkan kepada Fakultas.  

4. Setelah ijazah selesai dibuat oleh BAASIK, diusulkan ke Mahasiswa, Dekan dan Rektor 

untuk ditandatangani.  

5.  Biaya pembuatan ijazah dan transkrip akademik dibebankan kepada mahasiswa.  

6.  Besarnya biaya pembuatan ijazah dan transkrip akademik ditetapkan berdasarkan 

Keputusan Rektor.  

7.  Pengamanan dan pengawasan dalam proses pembuatan ijazah dan transkrip akademik 

sampai pendistribusian kepada yang berhak di bawah tanggung jawab Wakil Rektor I 

melalui BAASIK. 

8.  Penyerahan ijazah dan transkrip akademik asli oleh BAASIK kepada yang berhak harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Melampirkan surat keterangan lunas pembayaran seluruh administrasi keuangan dari 

BAUKK; 
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b. Melampirkan surat keterangan bebas pinjaman alat laboratorium dan praktik lainnya 

dari Laboratorium pada program studi; 

c. Melampirkan foto kopi Surat Tanda Bukti Lulus (Sertifikat) Kelulusan Kurikulum 

Salaf Wajib dari Pondok Pesantren Mahasiswa Unisla; 

d. Melampirkan surat keterangan bebas pinjaman buku dari perpustakaan Universitas 

Islam Lamongan dan perpustakaan Fakultas; 

e. Melampirkan surat keterangan / kuitansi pembayaran infaq; 

 

f. Melampirkan surat keterangan / kuitansi pembayaran Wisuda; 

g. Melampirkan Kartu Tanda Mahasiwa yang berlaku; dan, 

h. Melampirkan Soft copy dalam format Compact Disk skripsi yang sudah disahkan oleh 

Pembimbing dan diketahui Ketua Program Studi dan Dekan.  

   

 

Pasal 104 

Gelar dan Sebutan Lulusan 

 

1.  Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya, memperoleh derajat 

dan hak untuk menyandang gelar sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuh.  

2.  Gelar diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

Pasal 105 

Alumni 

 

1. Alumni adalah seluruh mahasiswa Universitas Islam Lamongan yang telah menyelesaikan 

studinya dan dinyatakan lulus. 

2. Alumni dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan 

dengan Universitas dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan Universitas. 

3. Mekanisme hubungan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Rektor. 

 

 

BAB XIII 

PELANGGARAN AKADEMIK 

 

Pasal 106 

Jenis Pelanggaran Akademik 

 

1.  Pelanggaran Akademik Ringan yang diantaranya meliputi :  

a.  Penyontekan  

Barangsiapa melawan hukum dengan sengaja atau tidak, menggunakan atau mencoba 

menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari 

dosen yang bersangkutan dalam kegiatan ujian akademik.  
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b.  Perbantuan atau percobaan perbantuan Pelanggaran Akademik Ringan  

Barangsiapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, membantu atau 

mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan 

terjadinya pelanggaran akademik ringan.  

c.  Penyertaan dalam Pelanggaran Akademik Ringan  

Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut 

serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan 

terjadinya pelanggaran akademik ringan.  

2. Pelanggaran Akademik Sedang yang diantaranya meliputi :  

a.  Perjokian  

Barangsiapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, menggantikan 

kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas 

permintaan orang lain atau kehendak sendiri, dalam kegiatan akademik.  

b. Plagiat  

Barangsiapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, menggunakan kalimat 

atau karya orang lain sebagai kalimat atau karya sendiri yang bertentangan dengan 

kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku dan atau secara melawan hukum.  

c.  Perbantuan atau percobaan perbantuan pelanggaran akademik sedang  

Barangsiapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, membantu atau 

mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan 

terjadinya pelanggaran akademik sedang.  

d.  Penyertaan dalam Pelanggaran Akademik Sedang  

Barangsiapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut 

serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan 

terjadinya pelanggaran akademik sedang.  

 

3. Pelanggaran Akademik Berat yang diantaranya meliputi :  

a.  Pemalsuan  

Barangsiapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, tanpa izin yang 

berwenang mengganti atau mengubah/memalsukan nama, tanda tangan, nilai atau 

transkrip akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas, praktikum, 

keterangan, atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik.  

b.  Penyuapan  

Barangsiapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, mempengaruhi atau 

mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau 

ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya.  

c. Terlibat Narkoba 

Barang siapa secara melawan hukum terlibat secara langsung maupun tidak langsung 

terlibat dalam penggunaan Narkoba atau zat lainnya yang dapat mempengaruhi 

kesadaran normalnya secara fisik maupun psikologis 

d. Terlibat dalam Organisasi atau gerakan Makar, Terorisme, Faham Radikal dan 

Menentang Ajaran Ahlu Sunnah Wal Jama’ah an Nahdliyah 

Barang siapa secara melawan hukum terlibat secara langsung maupun tidak langsung, 

aktivis atau sekedar simpatisan pada gerakan atau organisasi yang bertujuan untuk 

melakukan perbuatan Makar, Terorisme dan Radikalisme serta menentang ajaran Ahlu 
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Sunnah Wal Jama’ah an Nahdliyah  

e.  Perbantuan atau percobaan perbantuan Pelanggaran Akademik Berat  

Barangsiapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, membantu atau 

mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan 

terjadinya Pelanggaran Akademik Berat. 

f. Penyertaan dalam Pelanggaran Akademik Berat  

Barangsiapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut 

serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan 

terjadinya Pelanggaran Akademik Berat 

 

4.  Ketentuan Teknis tentang pelanggaran Akademik diatur lebih lanjut dengan Keputusan 

Rektor. 

 

Pasal 107 

Sanksi Terhadap Pelanggaran Akademik 

 

1. Sanksi Akademik terhadap Mahasiswa  

a.  Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Ringan  

(i).  Peringatan keras secara lisan oleh petugas ataupun tertulis oleh pimpinan 

fakultas/ketua Program Studi/program studi/ketua bagian. 

(ii). Pengurangan nilai ujian dan atau pernyataaan tidak lulus pada matakuliah atau 

kegiatan akademik dilaksanakan oleh dosen pengampu yang bersangkutan atas 

permintaan pimpinan Fakultas / Ketua Program Studi ataupun tidak. 

b. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Sedang  

Dicabut hak/izin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara oleh pimpinan Unisla 

paling lama 2 (dua) semester. 

c. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Berat  

Pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaannya secara permanen) oleh 

pimpinan Unisla.  

2. Sanksi terhadap dosen dan atau tenaga administrasi yang terlibat dalam pelanggaran 

akademik ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Ketentuan Teknis tentang sanksi pelanggaran akademik diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Rektor. 

 

Pasal 108 

Prosedur Penetapan Sanksi 

  

1.  Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik 

ringan adalah sebagai berikut :  

a.  Penetapan bukti pelanggaran; 

b.  Pengesahan oleh para pihak yang berwenang; dan,  

c.  Penetapan sanksi oleh dosen pengampu/ketua Program Studi/ketua program studi.  
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2.  Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik 

sedang dan berat adalah sebagai berikut :  

a.  Dekan menunjuk Tim Pemeriksa untuk memeriksa dan mengumpulkan fakta / data / 

informasi terhadap dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan atau berat;  

b.  Tim Pemeriksa dalam rangka memeriksa dan mengumpulkan fakta/data/informasi 

mempunyai kewenangan untuk memanggil pihak-pihak yang terkait dan meminta 

data, bukti atas dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan atau berat;  

c.  Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa terhadap dugaan terjadinya pelanggaran akademik 

sedang dan atau berat, diserahkan kepada Dekan Fakultas untuk kemudian 

disampaikan kepada Pimpinan Universitas;  

d.  Pimpinan universitas setelah memperhatikan, mempertimbangkan berita acara hasil 

pemeriksaan dan pengumpulan fakta/data/informasi atas kasus tersebut, yang disusun 

oleh tim yang ditunjuk pimpinan fakultas, membentuk tim penyelesaian pelanggaran 

akademik.  

e.  Tim Penyelesaian Pelanggaran Akademik terdiri atas :  

(i).  Pimpinan Universitas;  

(ii).  1 (satu) orang pakar hukum ; 

(iii).  Pimpinan Fakultas pelapor; dan,  

(iv).  Tenaga administrasi sebagai pencatat jalannya sidang.  

f.  Selama proses pemeriksaan dalam sidang khusus, mahasiswa yang diduga melakukan 

pelanggaran akademik sedang dan atau berat diberikan hak untuk membela diri 

didampingi oleh penasehat hukum; dan, 

g.  Berdasarkan hasil sidang khusus, pimpinan universitas dapat memutuska penjatuhan 

sanksi terhadap mahasiswa yang bersangkutan dengan memperhatikan bobot atau jenis 

pelanggaran akademik dan sanksi yang dapat dikenakan.  

3. Mahasiswa yang dikenai sanksi karena melakukan pelanggaran akademik dalam segala 

tingkatan, mempunyai hak untuk menyampaikan keberatan dan atau banding 

administratif, dengan tenggang waktu pengajuan 14 (empat belas) hari sejak diterimanya 

pemberitahuan putusan sanksi akademik dimaksud.  

4. Ketentuan Teknis tentang prosedur penetapan sanksi diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Rektor. 

 

Pasal 109 

Teguran Terhadap Dosen Atas Pelanggaran  

Tertib Mengajar dan Tertib Ujian 

 

1.  Pelanggaran tertib mengajar dan tertib waktu koreksi hasil ujian yang dilakukan oleh 

seorang dosen dikenakan teguran dan diproses berdasarkan peraturan disiplin yang 

berlaku. 

2. Dosen dengan unjuk kerja mengajar yang kurang memuaskan dianggap tidak memenuhi 

kewajiban yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor, tidak diberi tugas mengajar 

pada kelas reguler dan/atau kelas tambahan yang diselnggarakan oleh Program Studi. 

3. Dosen yang telah diperingatkan untuk menyerahkan nilai hasil koreksi ujian tetap tidak 

menepati waktu koreksi yang ditentukan menurut aturan ini dan dalam keputusan Rektor 
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tidak akan diikutsertakan dalam kegiatan Fakultas / Program studi dalam alokasi dana 

pengembangan dan hibah kompetisi. 

4. Ketentuan Teknis mengenai teguran terhadap dosen atas pelanggaran tertib mengajar dan 

tertib ujian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor. 

 

 

BAB XIV 

KETENTUAN LAIN LAIN 

 

Pasal 110 

Ujian Susulan 

 

1.  Ujian susulan hanya dapat diselenggarakan berdasarkan alasan-alasan yang bersifat 

khusus. 

2.  Hal-hal yang bersifat khusus yaitu: 

a. Calon peserta adalah duta universitas yang mengikuti event olahraga, kesenian dan 

ilmu pengetahuan baik nasional-regional-internasional; 

b. Karena orang tua kandung meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat kematian 

dari kantor lurah dan atau rumah sakit; dan, 

c. Karena mengalami bencana alam dan atau yang bersangkutan dirawat inap di rumah 

sakit sehingga tidak dapat mengikuti ujian terprogram. 

3.  Waktu dan teknis pelksanaan ujian susulan ditentukan oleh wakil dekan bidang akademik 

dari fakultas bersangkutan. 

 

 

Pasal 111 

Surat Keterangan sebagai Pengganti Ijazah dan  

Transkrip Akademik 

 

1.  Alumni yang kehilangan ijazah dan/atau transkrip akademik melapor kepada kepolisian. 

2.  Alumni tersebut mengajukan Permohonan yang dilampiri fotokopi tanda bukti laporan 

kehilangan ijazah dan/atau transkrip akademik dari kepolisian kepada Rektor dengan 

tembusan kepada Dekan Fakultas terkait untuk memperoleh Surat Keterangan pengganti 

ijazah dan/atau transkrip akademik yang hilang.  

3.  Rektor atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan yang menyatakan 

pemohon adalah benar alumni Unisla dan menugaskan Dekan Fakultas / Direktur Sekolah 

Pascasarjana / Direktur Sekolah Vokasi terkait untuk menerbitkan Surat Keterangan 

Pengganti Ijazah yang hilang tersebut. 

4.  Dekan Fakultas terkait menerbitkan Surat Keterangan yang dimaksud oleh ayat 3 di atas. 

5. Ketentuan Teknis mengenai Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan Transkrip Akademik 

diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor. 
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Pasal 112 

Surat Keterangan Pengganti Kartu Mahasiswa yang Hilang 

 

 1.  Mahasiswa yang kehilangan Kartu Mahasiswa melapor kepada Polisi. 

2.  Laporan kehilangan tersebut disertai fotocopy laporan dari kepolisian wajib diberitahukan 

kepada Ketua Program Studi. 

3.  Ketua Program studi menerbitkan surat pengantar kepada Direktorat Akademik agar 

diberi duplikat kartu Mahasiswa kepada mahasiswa bersangkutan. 

4. Mahasiswa yang bersangkutan mengisi formulir dari Direktorat Akademik dan 

melampirkan bukti kehilangan untuk diteliti kebenarannya. 

5.  BAASIK menerbitkan Duplikat Kartu Mahasiswa untuk diberikan kepada Mahasiswa 

yang bersangkutan. 

6.  Hanya BAASIK yang berwenang menerbitkan Duplikat Kartu Mahasiswa Pengganti yang 

hilang. 

7. Ketentuan Teknis mengenai surat keterangan pengganti kartu mahasiswa yang hilang 

diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor. 

 

 

Pasal 113 

Keberadaan Mahasiswa Di Kampus 

 

1.  Keberadaan Mahasiswa di kampus dapat dibenarkan atas dasar pertimbangan akademik 

dan non akademik serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. 

2.  Kampus Unisla yang terdiri dari sarana fisik dan non fisik, pada dasarnya digunakan 

untuk melaksanakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 

bagi sivitas akademika; 

3.  Fasilitas pendidikan hanya disediakan bagi Mahasiswa yang masih terdaftar, maka 

terhadap Mahasiswa yang tidak diperkenankan melanjutkan studi atau yang tidak 

diperkenankan mengikuti kegiatan-kegiatan akademik karena melanggar peraturan 

Unisla, diberlakukan ketentuan sebagai berikut : 

a. Mereka tidak dibenarkan untuk dilayani dalam kegiatan kurikuler sebagaimana 

dinikmati oleh Mahasiswa biasa; dan 

b. Keberadaan mereka di dalam kampus Unisla, dikenakan peraturan yang berlaku bagi 

non sivitas akademik Unisla, khusunya dan peraturan perundangan yang berlaku di 

Indonesia pada umumnya. 

4. Ketentuan Teknis mengenai keberadaan mahasiswa di dalam kampus diatur lebih lanjut 

dengan Keputusan Rektor. 
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BAB XV 

PERUBAHAN PERATURAN AKADEMIK 

 

Pasal 114 

USUL PERUBAHAN 

 

1.  Dekan Fakultas, Ketua Program Studi, Kepala BAASIK, Kepala BAHAS, Kepala 

BAUKK, dan Kepala BAKASI dapat mengajukan usul perubahan Peraturan Akademik 

kepada Universitas apabila dirasa Pedoman ini telah tidak sesuai lagi dengan ketentuan 

perundang-undangan dan/atau dikarenakan adanya suatu kejadian yang mendesak untuk 

segera dilakuksn perubahan. 

2. Peraturan Akademik ini dapat diubah apabila dalam rapat pimpinan yang merupakan 

rapat gabungan antara Dekan Fakultas, Ketua Program Studi, Kepala BAASIK, Kepala 

BAHAS, Kepala BAUKK & Kepala BAKASI dihadiri sekurang-kurangnya 75% peserta 

rapat yang diundang oleh Rektor.  

3.  Penetapan Perubahan Peraturan Akademik ini dilakukan dengan dukungan suara 

sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota rapat yang hadir. 

 

 

 

BAB XVI 

LAIN – LAIN  

 

Pasal 115 

Ketentuan Peralihan 

 

1.  Segala hak dan kewajiban akademik mahasiswa yang sudah dipenuhi sebelum berlakunya 

Peraturan Akademik ini tetap diakui dan dinyatakan sah. 

2.  Segala hak dan kewajiban akademik mahasiswa yang belum dipenuhi dan berbeda 

dengan peraturan ini disesuaikan dan diselesaikan secara kasuistik dengan Surat 

Keputusan Dekan/ Direktur.  

3.  Segala ketentuan yang diberlakukan sebagai peraturan akademik atau yang setingkat 

dengan peraturan ini masih tetap berlaku sebagai aturan pelengkap sepanjang menurut 

sifatnya tidak bertentangan dengan peraturan akademik yang baru;  
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BAB XVII 

PENUTUP 

 

Pasal 116 

Ketentuan Akhir 

  

1.  Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Akademik ini akan ditetapkan dengan Surat 

Keputusan Rektor, sedang hal-hal yang sangat mendasar ditetapkan oleh Rektor setelah 

mendengar pertimbangan dari hasil rapat Senat Akademik Unisla. 

 

2.  Peraturan ini dinyatakan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di Lamongan 

Pada Tanggal 17 Juli 2019 

Rektor, 

 

 

 

 

H. Bambang Eko Muljono, SH, M.Hum, MM 
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