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KATA PENGANTAR 

 

Buku pedoman akademik ini dibuat dengan tujuan memberikan gambaran 

tentang kondisi akademik yang perlu diikuti oleh mahasiswa Program Studi Arsitektur 

Fakultas Teknik Universitas Mataram. Dengan adanya buku pedoman akademik ini, 

mahasiswa dapat memahami kegiatan akademik yang merupakan rangkuman proses 

akademik baik yang bersifat peraturan maupun kebijakan. 

Didalam buku pedoman ini terdapat detail dari sistem pendidikan, profil lulusan, 

kurikulum, administrasi akademik dan sanksi atas pelanggaran akademik yang berlaku 

pada Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Mataram demi pencapaian 

visi dan misi Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Mataram. Buku 

pedoman akademik ini dirancang dengan maksimal, baik isi, materi maupun redaksinya, 

namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran yang 

bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan buku pedoman akademik ini 

pada terbitan berikutnya.  

Akhir kata kami ucapkan banyak terimakasih kepada tim penyusun dan semua 

pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan buku pedoman akademik 

Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Mataram ini. 

 

Mataram,    Juli 2020 

Program Studi Arsitektur 

Fakultas Teknik Universitas Mataram 

Ketua, 

 

Rini S. Saptaningtyas, ST., M.Sc. 

NIP. 196705271994122001 
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BAB I 

GAMBARAN UMUM 

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM 

 

1. Tujuan, Tugas dan Fungsi Fakultas Teknik Universitas Mataram 

Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas 

pokok dan fungsi Universitas Mataram yang berada dibawah Rektor. Fakultas bertugas 

mengkoordinasi dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional 

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

tertentu. Secara lebih detail, fungsi dari Fakultas adalah: 

1. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan. 

2. Melaksanakan penelitian untuk pengembangan IPTEKS (ilmu pengetahuan, 

teknologi dan/atau seni). 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 

4. Melaksanakan pembinaan civitas akademika. 

5. Melaksanakan urusan tata usaha fakultas. 

 

2. Visi dan Misi Fakultas Teknik 

Visi 

Menjadi Fakultas Unggul dalam Pengembangan Teknologi Tepat Guna Berdaya 

Saing Internasional Tahun 2025. 

Misi 

1. Mengembangkan pendidikan dan pengajaran berbasis riset Teknologi Tepat 

Guna dan teknologi termutakhir yang dilandasi moral dan budi pekerti yang 

luhur. 

2. Mengembangkan penelitian berbasis Teknologi Tepat Guna. 

3. Mengembangkan program pengabdian kepada masyarakat berbasis Teknologi 

Tepat Guna. 

4. Menjalin kerjasama dengan pihak terkait dalam pengembangan dan pemanfaatan 

hasil-hasil Tridharma.  

5. Penguatan kelembagaan yang kondusif dalam mendukung pencapaian visi.  

6. Mengembangkan jiwa kewirausahaan berbasis Teknologi Tepat Guna. 
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C. Sejarah Fakultas Teknik Universitas Mataram 

Secara kronologis, keberadaan Fakultas Teknik Universitas Mataram sekarang ini 

diawali dengan dibentuknya sebuah Panitia Persiapan Sekolah Tinggi Teknik Mataram 

(STTM). STTM mulai menerima mahasiswa baru pada tahun akademik 1985/1986. 

Sekolah Tinggi inilah yang sengaja dipersiapkan untuk menjadi embrio Fakultas Teknik. 

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat NTB agar Universitas Mataram memiliki 

Fakultas Teknik, mengingat kurangnya tenaga ahli dalam bidang Teknik Sipil terutama 

dalam bidang keairan, maka untuk memenuhinya panitia persiapan telah mengusulkan 

perubahan status STTM menjadi Program Studi Teknik Sipil. Hal ini disetujui dengan 

diterbitkannya SK Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 68/DIKTI/KEP/1991 

tanggal 8 Nopember 1991, tentang Sekolah Tinggi Teknik Mataram berubah statusnya 

menjadi Program Studi Teknik Sipil Universitas Mataram dibawah koordinasi Rektor 

Universitas Mataram.  

Melalui proses dan kendala yang tidak sedikit, Universitas Mataram berupaya 

meningkatkan kualitas sumber daya dan sarana prasarana Program Studi Teknik Sipil, 

hingga akhirnya berdiri Fakultas Teknik Universitas Mataram dengan Program Studi 

Teknik Sipil berdasarkan SK Mendikbud RI Nomor: 0375/0/1993 tanggal 21 Oktober 

1993. 

Dalam usianya yang relatif muda, tanpa mengesampingkan kendala dari staf 

pengajar yang ada serta bertitik tolak dari kebutuhan daerah NTB yang mendesak 

terhadap tenaga ahli dibidang keteknikan, maka mulai tahun akademik 1996/1997 

Fakultas Teknik Universitas Mataram mempersiapkan dua program studi lagi yaitu 

Program Studi Teknik Mesin dan Program Studi Teknik Elektro. Usaha yang telah 

dirintis akhirnya membuahkan hasil yaitu dengan terbitnya SK Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi Nomor: 115/DIKTI/Kep/1998 kedua program studi tersebut resmi 

berdiri. Mulai tahun akademik 1998/1999 Fakultas Teknik Universitas Mataram 

memiliki tiga program studi yaitu Program Studi Teknik Sipil, Program Studi Teknik 

Mesin dan Program Studi Teknik Elektro. Pada tahun 2012 Program Studi Teknik 

Informatika terbentuk, dengan terbitnya izin operasional No 195/E/O/2012, tertanggal 

5 Juni 2012. Pada awal tahun 2004 dimulai proses pengajuan proposal pendirian 

Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Mataram. Dengan melalui proses 

yang panjang dan membutuhkan perjuangan yang tidak mengenal kata menyerah dari 

waktu ke waktu, akhirnya pada tahun 2020 terbentuklah Program Studi Arsitektur 
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Fakultas Teknik Universitas Mataram dengan diterbitkannya SK Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia tentang Izin Pembukaan Program Studi Arsitektur 

Program Sarjana Pada Universitas Mataram No. 45/M/2020 tertanggal 10 Januari 2020. 

 

D. Struktur Organisasi Fakultas Teknik Universitas Mataram 

 

Tugas dan fungsi Dekan adalah memimpin penyelenggaraan Tridharma 

Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat), 

membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan bertanggungjawab 

kepada Rektor. Secara detail tugas Dekan untuk masing- masing unsur dijabarkan dalam 

Buku Kesepakatan Mekanisme Kerja Fakultas Teknik. Dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan (WD) yaitu WD I, WDII dan 

WD III yang masing-masing melaksanakan tugas membantu Dekan dalam hal berturut-

turut : (1) Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat 
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(Tridharma) serta Bidang Kerjasama; (2) Mengelola Administrasi, Kepegawaian dan 

Keuangan khususnya menyiapkan konsep usulan pendanaan untuk pengelolaan 

Tridharma; (3) Kemahasiswaan dan Alumni. 

Senat Fakultas 

Senat fakultas dalam struktur organisasi memiliki hubungan koordinasi dengan 

Dekan/Pimpinan Fakultas. Ketua Senat dijabat oleh Dekan, sedangkan anggota senat 

terdiri atas pimpinan (Dekan, WD dan Kajur/Kaprodi) dan dua orang wakil dosen dari 

tiap jurusan/prodi. 

Senat bertugas: 

- Memberi pertimbangan dalam perumusan kebijakan akademik fakultas. 

- Memberi pertimbangan dalam perumusan kebijakan penilaian prestasi akademik 

dan kecakapan serta kepribadian dosen. 

- Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan. 

- Menilai pertanggungjawaban Dekan atas pelaksanaan kebijakan yang telah 

ditetapkan. 

- Memberikan pertimbangan kepada rektor mengenai calon yang diusulkan untuk 

diangkat menjadi Dekan dan Pembantu Dekan. 

- Menyerap aspirasi dosen dilingkungan fakultas. 

Tata Usaha Fakultas 

Tata Usaha berfungsi sebagi supporting (pendukung) pengelolaan administrasi 

kegiatan pelaksanaan Tridharma Pendidikan Tinggi. Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag. 

TU) bertanggung jawab kepada Dekan. Kabag TU dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Subbagian (Kasubbag.) yaitu Kasubbag. 

Pendidikan dan Akademik, Kasubbag. Kepegawaian dan Keuangan, Kasubbag. Umum 

dan Perlengkapan serta Kasubbag. Kemahasiswaan dan Alumni. Singkatnya Tata Usaha 

bertugas memberi pelayanan yang terbaik kepada civitas akademika (dosen dan 

mahasiswa) dan stakeholders. 
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Badan Fakultas 

- BP2F (Badan Perencanaan dan Pengembangan Fakultas) bertugas menyusun 

Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) fakultas, dan 

memberikan masukan kepada pimpinan fakultas. 

- BPMP3M (Badan Penjamin Mutu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat) bertugas melakukan penelusuran kegiatan penelitian/pengabdian 

yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa serta keterkaitannya; melakukan 

evaluasi dan analisis proses dan hasil penelitian/pengabdian untuk 

keberlanjutannya; membuat database penelitian/pengabdian dan meningkatkan 

mutu penelitian/pengabdian dalam upaya menyinergikan kebutuhan pasar 

dengan hasil penelitian/pengabdian serta menyiapkan borang evaluasi, SOP 

kegiatan di lingkungan fakultas dan melakukan evaluasi kegiatan akademik. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

PROGRAM STUDI ARSITEKTUR 

 

A. Sejarah Berdirinya Program Studi Arsitektur 

Proses berdirinya Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas 

Mataram melalui rentang waktu yang cukup lama dan membutuhkan perjuangan yang 

luar biasa dari waktu ke waktu. Kronologisnya dimulai pada periode kepemimpinan 

Dekan Fakultas Teknik Universitas Mataram yang ke-3 yaitu Almarhum Prof. Ir. Hadi 

Sutrisno (2001-2009). Pada waktu itu, salah seorang dosen Jurusan Teknik Sipil FT 

Unram dengan latar belakang pendidikan Arsitektur, Rini S. Saptaningtyas, ST., M.Sc 

berinisiatif untuk mendirikan Program Studi Arsitektur di Universitas Mataram. Pada 

tahap awal, beliau melakukan diskusi dengan Ikatan Arsitektur Indonesia NTB (IAI NTB) 

yang pada waktu itu diketuai oleh almarhum Ir. Soemarprayono. Hasil diskusi tersebut 

disampaikan ke Ikatan Arsitektur Indonesia Nasional  (IAI Nasional) dan disambut 

hangat serta didukung oleh Ketua IAI Nasional, Dr. Ir. Budi Sukada. Langkah selanjutnya, 

Rini S. Saptaningtyas, ST., M.Sc didampingi  Zaedar Gazalba, ST.,MT dan Teti Handayani, 

ST., MA bersama Ketua IAI Nasional beserta Ketua IAI NTB menghadap Rektor 

Universitas Mataram (Prof. Ir. H. Mansur Ma’shum, Ph.D) dan disambut baik serta 

didukung oleh Rektor. Tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Rektor melimpahkan 

tanggung jawab rencana pembentukan Program Studi Arsitektur ke Wakil Rektor I (saat 

itu namanya masih Pembantu Rektor I) Bidang Akademik, Almarhum  Dr. Ir Parman. 

Sementara pada waktu itu, Dekan Fakultas Teknik Universitas Mataram tidak setuju 

dengan dibukanya Program Studi Arsitektur dengan alasan beliau lebih menginginkan 

dibukanya Program Studi Desain Produk, tentunya dengan pertimbangan yang menurut 

beliau lebih bagus. Oleh karena itu, Rini S. Saptaningtyas, ST., M.Sc bersama Pembantu 

Rektor I berdiskusi kembali dengan hasil bahwa nantinya Program Studi Arsitektur 

sementara akan dibawah koordinasi langsung oleh Rektor Universitas Mataram. 

Perjuangan pembentukan Program Studi Arsitektur terhenti sesaat karena Pembantu 

Rektor I sebagai pendukung utama meninggal dunia karena serangan jantung.  

Perjuangan pembentukan Program Studi Arsitektur dilanjutkan lagi pada periode 

Dekan Fakultas Teknik Universitas Mataram ke 4 yaitu Pathurrahman, ST., MT (2009-

2013).  Rini S. Saptaningtyas, ST., M.Sc mencoba menghadap Dekan, tetapi jawaban 

Dekan waktu itu adalah belum memungkinkan karena terkendala dengan ruang kelas 

yang kurang/belum tersedia. Demikian pula, pada periode Dekan ke 5 yaitu Yusron 

Saadi, ST., MSc., Ph.D (2013-2017) juga mengalami kendala. Dekan mendukung untuk 

dibuka Program Studi Arsitektur, tetapi pada waktu diajukan ke Rektor Universitas 

Mataram (Prof. Ir. Soenarpi) tidak disetujui dengan alasan bahwa pada masa itu ada 

kebijakan dari Kemenristekdikti bahwa ada moratorium untuk pembukaan program 

studi baru, kecuali advokasi.  
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Pada periode kepemimpinan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mataram yang 

ke-6 yaitu Akmaluddin, ST., M.Sc(Eng)., Ph.D (2017-2021), perjuangan pembentukan 

Program Studi Arsitektur dilanjutkan lagi. Pada bulan Februari 2018, Rini S. 

Saptaningtyas, ST., M.Sc kembali menghadap Dekan, hal ini disambut baik dan disetujui 

untuk diproses kembali usulan pembukaan Program Studi Arsitektur. Rini S. 

Saptaningtyas, ST., M.Sc bersama Dekan menghadap Rektor (Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH., 

MH.). Bapak Rektor menyambut baik usulan pembentukan Program Studi Arsitektur 

dan diminta segera menyiapkan usulan Proposal/Borang Program Studi Arsitektur 

tersebut. Pada tahap awal proses ini, Rini S. Saptaningtyas, ST., M.Sc segera membentuk 

tim kecil untuk pengusulan Proposal/Borang Program Studi Arsitektur. Tim ini adalah 

Dosen Jurusan Teknik Sipil yang mempunyai latar belakang pendidikan Arsitektur yaitu 

Zaedar Gazalba, ST., MT dan Teti Handayani, ST., MA. Dalam proses pengusulan 

Proposal/Borang Program Studi Arsitektur ke Kemenristekdikti terjadi banyak kendala, 

tetapi akhirnya Proposal/Borang Program Studi Arsitektur tersebut disetujui dengan 

dikeluarkannya SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang 

Izin Pembukaan Program Studi Arsitektur Program Sarjana Pada Universitas Mataram 

No. 45/M/2020 tertanggal 10 Januari 2020. Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 

2020/2021 Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Mataram mulai  

beroperasional dan menerima mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN, SBMPTN dan 

Mandiri. 

 

B. Visi dan Misi 

Visi 

Program studi yang unggul, professional, berbasis kearifan lokal, berwawasan 

lingkungan, dan tanggap bencana, untuk mendukung pariwisata dan pembangunan. 

 

Misi 

Misi Bidang Pendidikan : 

Menyelenggarakan Pendidikan Arsitektur berkualitas yang berwawasan lingkungan 

dan berbasis kearifan lokal untuk menghasilkan lulusan yang mampu berpikir kritis, 

profesional, dan adaptif terhadap perkembangan jaman. 

Misi Bidang Penelitian : 

Mengembangkan penelitian-penelitian dalam bidang pembelajaran arsitektur yang 

memiliki kualitas untuk dipublikasikan baik secara nasional maupun internasional. 

Misi Bidang Pengabdian Masyarakat : 

Menerapkan hasil karya ilmiah, teknologi dan desain dalam bidang arsitektur 
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dengan berorientasi pada pemecahan masalah masyarakat, khususnya tanggap 

bencana untuk mendukung pariwisata, pembangunan permukiman dan perkotaan. 

Misi Bidang Manajemen dan Institusi : 

Meningkatkan kualitas atmosfir akademik di lingkungan Universitas Mataram 

melalui sistem pendidikan yang inovatif, konstruktif dan revolusioner. Serta 

meningkatkan daya saing institusi melalui pengembangan penelitian-penelitian 

bidang arsitektur yang berkualitas, sehingga dapat mendorong terciptanya sinergi 

antar perguruan tinggi, industri, masyarakat dan pemerintah. 

 

C. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan 

 Mewujudkan Visi dan Misi Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik 

Universitas Mataram melalui peningkatan pemahaman oleh pemangku 

kepentingan dan menjadikannya sebagai arahan penerapan penyelenggaraan 

Tridharma Perguruan Tinggi. 

 Memantapkan pelaksanaan good governance dalam lingkup Program Studi 

Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Mataram guna mempertahankan 

keberlanjutan institusi dan keilmuan dalam bidang perencanaan dan 

perancangan Arsitektur. 

 Menghasilkan lulusan Sarjana Arsitektur (S1) yang berbudi luhur, 

berpengetahuan luas, cerdas, mandiri, inovatif, berjiwa wirausaha, mampu 

berkomunikasi dan bekerja sama serta menghormati kemajemukan bangsa 

yang memiliki semangat Kampus Pejuang Reformasi. 

 Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia yang 

berstandar internasional guna meningkatkan daya saing bangsa dalam bidang 

perencanaan dan perancangan arsitektur. 

 Mewujudkan budaya akademik yang memacu pengembangan diri melalui 

proses pembelajaran yang produktif, efektif dan efIsien dalam bidang 

perencanaan dan perancangan arsitektur serta ikut membangun masyarakat 

adab (civil society). 

 Memantapkan budaya penelitian, publikasi ilmiah berstandar nasional maupun 

internasional, dan menyumbangkan karya nyata dalam bidang perencanaan dan 
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perancangan arsitektur yang bermanfaat kepada masyarakat, bangsa dan 

negara untuk meningkatkan kualitas hidup dan peradaban. 

 Memantapkan kemitraan antara Program Studi Sarjana (S1) Arsitektur dengan 

lembaga pendidikan tinggi lain, asosiasi profesi, dunia industri, pemerintah, dan 

masyarakat, dalam dan luar negeri yang terkait dengan bidang arsitektur. 

 

Sasaran 

 Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Sarjana (S1) Arsitektur dipahami oleh 

pemangku kepentingan dan dijadikan arahan penerapan dalam 

penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkup Program Studi Sarjana 

(S1) Arsitektur. 

 Terciptanya suasana akademik yang kondusif melalui kurikulum yang 

memenuhi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), mendukung 

keragaman budaya antar bangsa, berbasis kearifan lokal, memenuhi tuntutan 

kebutuhan pasar dan sesuai dengan ilmu pengetahuan bidang Arsitektur untuk 

membangun masyarakat adab. 

 

D. Pengelola Program Studi Arsitektur 

Dalam pelaksanaan kegiatan akademik pada Program Studi Arsitektur Fakultas 

Teknik Universitas Mataram dilaksanakan oleh pengelola dan dibantu oleh staf 

kependidikan (supporting staff). Kegiatan akademik tersebut berupa Perkuliahan, Studio 

Perancangan Arsitektur, Kerja Praktek, Kuliah Kerja Nyata, Seminar dan Tugas Akhir. 

Dalam pelaksanaannya diberikan sesuai tupoksi masing-masing pengelola dan staf 

kependidikan.  

Adapun daftar pengelola organisasi pada Program Studi Arsitektur Fakultas 

Teknik Universitas Mataram adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 2.1 Daftar Pengelola Program Studi Arsitektur 

No Jabatan Nama 

1 Ketua Program Studi Rini S. Saptaningtyas, ST., M.Sc 
2 Sekretaris Program Studi Teti Handayani, ST., MA 

3 Ketua Unit Penjaminan Mutu Zaedar Gazalba, ST., MT 
4 Ketua Studio Perancangan Arsitektur Fauza Hastati, ST., MT 
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BAB III 

KURIKULUM PROGRAM STUDI ARSITEKTUR 

TAHUN 2020 

 

A. Profil Lulusan Program Studi Arsitektur 

Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Mataram diselenggarakan 

guna menghasilkan: 

1. Lulusan yang memiliki kemampuan beradaptasi dan mengembangkan diri dalam 

karirnya sebagai seorang profesional dalam bidang arsitektur pada jasa 

perencanaan dan konstruksi, institusi pendidikan dan penelitian, pemerintahan 

dan swasta dengan wilayah pekerjaan lokal, nasional dan internasional. 

2. Lulusan yang siap mengembangkan diri melalui pendidikan lanjutan. 

3. Lulusan yang dapat memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan tekno-sosio 

preneur melalui karya arsitektur pada bidang industri kreatif. 

 

B. Kurikulum 

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik 

Universitas Mataram maka disusun Kurikulum (Strata 1) Program Studi Arsitektur 

Fakultas Teknik Universitas Mataram tahun 2020 yang diberlakukan mulai Semester 

Ganjil Tahun Akademik 2020/2021.  

 

Semester I 

 
Semester 

 
Nama Mata Kuliah 

Kode 
Mata 
Kuliah 

Sifat 
Mata 
Kuliah 

Jumlah 
SKS 

 
 
 
 

1 

Studio Perancangan Arsitektur 1 A101 Wajib 4 

Gambar Arsitektur A102 Wajib 3 

Pengantar Arsitektur A103 Wajib 2 

Estetika dan Nirmana A104 Wajib 2 

Pancasila A105 Wajib 2 

Pendidikan Agama A106 Wajib 2 

Matematika A107 Wajib 2 

Bahasa Indonesia A108 Wajib 2 

Total 8 Mata Kuliah 19 SKS 
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Semester II 

 

Semester III 

 

Semester IV 

 

 

 
Semester 

 
Nama Mata Kuliah 

Kode 
Mata 
Kuliah 

Sifat 
Mata 
Kuliah 

Jumlah 
SKS 

 
 
 
 

2 

Studio Perancangan Arsitektur 2 A201 Wajib 5 

Struktur dan Konstruksi 1 A202 Wajib 3 

Mekanika Teknik 1 A203 Wajib 2 

Kewirausahaan A204 Wajib 2 

Konsep dan Metode Perancangan A205 Wajib 2 

Teori Arsitektur A206 Wajib 2 

Bahasa Inggris A207 Wajib 2 

Kewarganegaraan A208 Wajib 2 

Total 8 Mata Kuliah 20 SKS 

 
Semester 

 
Nama Mata Kuliah 

Kode 
Mata 
Kuliah 

Sifat 
Mata 
Kuliah 

Jumlah 
SKS 

 
 
 
 

3 

Studio Perancangan Arsitektur 3 A301 Wajib 5 

Struktur dan Konstruksi 2 A302 Wajib 3 

Mekanika Teknik 2 A303 Wajib 2 

Fisika Bangunan A304 Wajib 2 

Teknologi Bahan A305 Wajib 2 

Arsitektur Berkelanjutan A306 Wajib 2 

Sejarah dan Perkembangan Arsitektur Dunia A307 Wajib 2 

Arsitektur Dijital A308 Wajib 2 

Total 8 Mata Kuliah 20 SKS 

 
Semester 

 
Nama Mata Kuliah 

Kode 
Mata 
Kuliah 

Sifat 
Mata 
Kuliah 

Jumlah 
SKS 

 
 
 
 

4 

Studio Perancangan Arsitektur 4 A401 Wajib 5 

Struktur dan Konstruksi 3 A402 Wajib 3 

Utilitas Bangunan 1 A403 Wajib 2 

Lanskap A404 Wajib 2 

Arsitektur Pariwisata A405 Wajib 2 

Persepsi dan Perilaku A406 Wajib 2 

Sejarah dan Perkembangan Arsitektur Nusantara A407 Wajib 2 

Perumahan dan Permukiman A408 Wajib 2 

Total 8 Mata Kuliah 20 SKS 
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Semester V 

 

Semester VI 

 

Semester VII 

 

 

 

 

 

 
Semester 

 
Nama Mata Kuliah 

Kode 
Mata 
Kuliah 

Sifat 
Mata 
Kuliah 

Jumlah 
SKS 

 
 
 
 

5 

Studio Perancangan Arsitektur 5 A501 Wajib 6 

Struktur dan Konstruksi 4 A502 Wajib 3 

Arsitektur Tradisional Lombok dan Sumbawa A503 Wajib 2 

Utilitas Bangunan 2 A504 Wajib 2 

Arsitektur Kota A505 Wajib 2 

Perancangan Interior dan Furnitur A506 Wajib 2 

Pilihan 1  Pilihan 2 

Pilihan 2  Pilihan 2 

TOTAL 8 Mata Kuliah 21 SKS 

 
Semester 

 
Nama Mata Kuliah 

Kode 
Mata 
Kuliah 

Sifat 
Mata 
Kuliah 

Jumlah 
SKS 

 
 
 

6 

Studio Perancangan Arsitektur 6 A601 Wajib 6 

Manajemen Proyek A602 Wajib 3 

Etika dan Praktek Profesi A603 Wajib 2 

Kerja Praktek  A604 Wajib 3 

Pilihan 3  Pilihan 2 

Pilihan 4  Pilihan 2 

Total 6 Mata Kuliah 18 SKS 

 
Semester 

 
Nama Mata Kuliah 

Kode 
Mata 
Kuliah 

Sifat 
Mata 
Kuliah 

Jumlah 
SKS 

 
 

7 

Studio Perancangan Arsitektur 7 A701 Wajib 6 

Kritik Aristektur A702 Wajib 2 

Proposal Tugas Akhir A703 Wajib 3 

Seminar Arsitektur A704 Wajib 2 

Kuliah Kerja Nyata A705 Wajib 3 

Pilihan 5  Pilihan 2 

Total 6 Mata Kuliah 18 SKS 
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Semester VIII 

 

Total Keseluruhan MK  : 144 SKS (54 Mata Kuliah) 

Mata Kuliah Wajib  : 126 SKS (45 Mata Kuliah) 

Mata Kuliah Pilihan  : 10 SKS (5 Mata Kuliah) 

Mata Kuliah Wajib Umum : 8 SKS (4 Mata Kuliah) 

Daftar Mata Kuliah Pilihan 

No 
Urut 

Nama Mata Kuliah Pilihan 
Kode  

Mata kuliah 

1 Psikologi Arsitektur A001 

2 Arsitektur Humanis A002 

3 Arsitektur Tepat Guna (Smart Architecture) A003 

4 Teknologi Konstruksi Kayu  A004 

5 Teknologi Konstruksi Bambu A005 

6 Arsitektur Tepi Air A006 

7 Arsitektur Tropis A007 

8 Arsitektur dan Mitigasi Bencana A008 

9 Ekowisata A009 

10 Pelestarian Arsitektur A010 

11 Pariwisata Perkotaan A011 

12 Pariwisata Bahari A012 

13 Pariwisata Dataran Tinggi A013 

14 Atraksi Wisata A014 

15 Perancangan Pencahayaan (Lighting Design) A015 

16 Aksesbilitas Kawasan A016 

17 Ekonomi Bangunan A017 

18 Dokumentasi Arsitektur A018 

19 Real Estate A019 

20 Perancangan Bangunan Komersial A020 

21 Teknik Survey Arsitektur A021 

22 Pemberdayaan Masyarakat A022 

 

 

 
Semester 

 
Nama Mata Kuliah 

Kode 
Mata 
Kuliah 

Sifat 
Mata 
Kuliah 

Jumlah 
SKS 

8 Tugas Akhir A801 Wajib 8 

    

Total 1 Mata Kuliah 8 SKS 

 

Total 54 Mata Kuliah 144 SKS 
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BAB IV 

KETENTUAN AKADEMIK 

 
Dalam kegiatan akademik pada Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik 

Universitas Mataram dilaksanakan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Rektor 

Universitas Mataram No. 6186/UN18/HK.00.01/2014 tertanggal 20 Mei 2014 tentang 

Tata Tertib Akademik Universitas Mataram. Adapun beberapa hal penting dalam 

pelaksanaan kegiatan akademik tersebut adalah sebagai berikut : 

 
A.  Kartu Rencana Studi (KRS) 
 

Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Mataram, diselenggarakan 

dengan menerapkan Sistem Kredit Semester. Dalam Sistem Kredit Semester sebelum 

proses perkuliahan dilakukan mahasiswa wajib memprogramkan matakuliah yang akan 

ditempuh pada semester yang bersangkutan, sesuai kemampuan dan syarat-syarat 

matakuliah yang diprogramkan.  Dalam memprogramkan matakuliah, mahasiswa 

melakukannya dengan cara mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) secara online pada 

Sistem Informasi Akademik Universitas Mataram (SIA Unram) di 

https://sia.unram.ac.id/.  Perencanaan ini juga meliputi mata kuliah yang diprogramkan 

kembali (diulang). Pengisian Kartu Rencana  Studi  (KRS)  harus dilaksanakan dalam  

batas waktu sebagaimana tercantum dalam Kalender Akademik dan harus mendapat 

persetujuan Dosen Penasehat Akademik.  

Bagi mahasiswa baru Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas 

Mataram, jumlah beban kredit yang dapat diprogramkan pada semester I (satu) 

berdasarkan paket semester adalah 19 sks, sedangkan pada semester II (dua) dan 

seterusnya ditentukan atas dasar kualitas prestasi belajar yang dinyatakan oleh Indeks 

Prestasi (IP) dan jumlah SKS yang diperoleh dalam semester sebelumnya (SKS yang 

lulus). Perubahan KRS hanya dapat dilakukan sesuai dengan jadual yang telah 

ditentukan dalam Kalender Akademik. Batas beban kredit untuk program S1 diatur 

sesuai dengan tabel 4.1 berikut : 
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Tabel 4.1 
Batas Beban Kredit (SKS) Maksimal 

Yang Dapat Diprogramkan pada Jenjang S1 
 
 

SKS yang 
direnca-

nakan 

SKS yang 
dicapai 

IP yang dicapai 
0,00-1,49 1,50-1,99 2,00-2,49 2,50-2,99 3,00-4,00 

Jumlah SKS maksimal yang dapat direncanakan 
19-24 19-24 16 18 20 22 24 
19-24 13-18 15 17 19 21 23 
13-18 13-18 14 16 18 20 22 
19-24 7-12 13 15 17 19 21 
13-18 7-12 12 14 16 18 20 
7-12 7-12 11 13 15 17 19 

19-24 0-6 10 12 14 16 18 
13-18 0-6 9 11 13 15 17 
7-12 0-6 8 10 12 14 16 
0-6 0-6 7 9 11 13 15 

 
Alur pengajuan Kartu Rencana Studi (KRS) mahasiswa lebih detailnya dapat 

dilihat pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Studi Arsitektur Fakultas 

Teknik Universitas Mataram. 

 

B.  Penasehat Akademik 
 

 Pada Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Mataram, setiap 

mahasiswa mendapat 1 (satu) Dosen Penasehat Akademik (PA) sejak mulai menjadi 

mahasiswa baru sampai dengan mahasiswa yang bersangkutan mengakhiri studinya. 

Konsultasi mengenai matakuliah yang akan diprogramkan dengan Dosen PA dapat 

dilakukan dengan menghadap langsung dengan Dosen PA. Jika  karena  sesuatu  sebab,  

Dosen Penasehat  Akademik  berhalangan melaksanakan tugasnya maka tugas tersebut 

diambil alih oleh Ketua Program Studi.  

 Tugas Dosen Penasehat Akademik (PA) meliputi segala usaha penasehatan dan 

pembimbingan akademik yang bertujuan agar mahasiswa dapat menyelesaikan 

program studinya secara efektif dan efisien sesuai dengan minat, bakat dan 

kemampuannya. Tugas tersebut antara lain : 

a. Menentukan jenis mata kuliah yang akan diprogramkan. 

b. Persetujuan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS). 

c. Membantu memecahkan permasalahan akademik mahasiswa   
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C.  Pelaksanaan Perkuliahan dan Ujian 
 

Pelaksanaan perkuliahan pada Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik 

Universitas Mataram, dilakukan dengan mengacu pada kalender akademik yang 

dikeluarkan Universitas Mataram pada tiap tahun akademik.  

Mekanisme perkuliahan dan komposisi nilai diatur pada kontrak perkuliahan 

yang dilakukan pada awal perkuliahan dengan dosen pengampu mata kuliah. Setiap 

materi perkuliahan dapat diakses oleh mahasiswa dengan atas ijin dosen pengampu 

mata kuliah pada https://daring.unram.ac.id/. Setiap mahasiswa berhak mengikuti 

kuliah  apabila  telah  terdaftar  sebagai mahasiswa pada tahun akademik pada semester 

yang sedang berjalan. Setiap mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir semester, apabila 

telah memenuhi:  

a. Kehadiran kuliah sekurang-kurangnya 75% dari seluruh waktu kuliah untuk 

setiap mata kuliah yang diprogramkan. Ketentuan  ini berlaku  jika  tatap  muka 

diselenggarakan minimal 75% dari perkuliahan yang seharusnya. 

b. Telah memenuhi kewajiban-kewajiban lain yang ditentukan oleh universitas 

dan fakultas dan tidak melakukan pelanggaran etika berat. 

 Ketidakhadiran  mahasiswa  dalam  kuliah  karena  sakit,  mendapatkan  musibah 

(misalnya  orang  tua  meninggal),  atau  karena  mengikuti  kegiatan  lain  yang 

direkomendasikan oleh universitas/fakultas. Penggunaan surat rekomendasi dapat 

diterima apabila kehadirannya tidak kurang dari 50% kegiatan tatap muka pada mata 

kuliah yang diprogramkan pada semester yang sedang berjalan. Alasan ketidakhadiran 

tersebut harus dibuktikan dengan surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang 

berwenang, dan diserahkan sebelum mata kuliah yang bersangkutan diujikan.  

 Ujian mata kuliah yang diselenggarakan setiap semester dapat meliputi : Kuis, 

Tugas, Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester dan lain-lain yang dilaksanakan 

selama perkuliahan berjalan. Rumus perhitungan Nilai Akhir (untuk mahasiswa yang 

memenuhi syarat mengikuti ujian) : 

 

a. Mata kuliah tanpa praktikum : 

  

   
                 

   
 

 
 

https://daring.unram.ac.id/
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b.  Mata kuliah dengan praktikum : 

  

   (       (
                 

   
))

 

      
 

  
Keterangan : 
NA = nilai akhir 
U1  = nilai kuis/penugasan 
U2  = nilai ujian tengah semester 
U3  = nilai ujian akhir semester 
P  = nilai praktikum 
Sp  = sks praktikum 
Sk  = sks kuliah 

  

 Alur pelaksanaan Perkuliahan dan Ujian lebih detailnya dapat dilihat pada 

Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik 

Universitas Mataram. 

 
D. Sistem Penilaian 

 Sistem penilaian yang digunakan adalah sistem Penilaian Acuan Norma (PAN) 

dan atau Penilaian Acuan Patokan (PAP). Penilaian Acuan Norma (PAN) adalah penilaian 

yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan  mahasiswa  berdasarkan norma  

kelompok (membandingkan hasil belajar mahasiswa terhadap hasil mahasiswa lain 

dalam kelompok). Penilaian Acuan Norma pada dasarnya menggunakan kurva normal 

dan hasil belajar mahasiswa didistribusikan menjadi kelompok-kelompok yaitu sangat 

baik (A), baik (B+, B) , cukup (C+, C), kurang (D+, D), sangat kurang (E). PAN dapat 

digunakan dengan cara sebagai berikut : 

  
 Alternatif 1 : 

Batas daerah dalam kurva Nilai 
Banyaknya 

(%) 

 ̅ + 1,5 S atau lebih A 6,680 

 ̅ + 1,0 S sampai kurang dari   ̅ + 1,5 S  B+ 12,085 

 ̅ + 0,5 S sampai kurang dari   ̅ + 1,0 S  B 12,085 

 ̅  sampai kurang dari   ̅ + 0,5 S  C+ 19,150 

 ̅ - 0,5 S sampai kurang dari   ̅ C 19,150 

 ̅ -1,0 S sampai kurang dari   ̅ - 0,5 S D+ 12,085 

 ̅ -1,5 S sampai kurang dari   ̅ - 1,0 S D 12,085 

kurang dari   ̅ - 1,5 S  E 6,68 
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  Keterangan : 

   ̅ = nilai rataan dalam kelompok 
  S  = standar deviasi 
 
 

Alternatif 2 : 
 

Batas daerah dalam kurva Nilai 
Banyaknya 

(%) 

 ̅ + aS atau lebih A 10 

 ̅ + (0,5bS+0,5aS) sampai kurang dari   ̅ + aS  B+ 7,5 

 ̅ + bS sampai kurang dari   ̅ + (0,5bS+0,5aS) B 7,5 

 ̅  sampai kurang dari   ̅ + bS  C+ 25 

 ̅ - bS sampai kurang dari   ̅ C 25 

 ̅ - (0,5cS+0,5bS) sampai kurang dari   ̅ – bS D+ 10 

 ̅ - cS sampai kurang dari   ̅ - (0,5cS+0,5bS) D 10 

kurang dari   ̅ - cS  E 5 

 

 
 
 

n a = t0,1 b = t0,25 c = t0,05 
10 1,372 0,700 1,812 
15 1,342 0,691 1,753 
20 1,325 0,687 1,725 
25 1,316 0,684 1,708 
30 1,310 0,683 1,697 
40 1,303 0,681 1,684 
60 1,296 0,679 1,671 

120 1,289 0,677 1,658 
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Alternatif 3 : 
 

Setelah angka mentah terkumpul, kemudian disusun dalam tabel penyebaran 

(table distribusi) dan ditentukan sebagai berikut : 

 
Derajat penguasaan   Nilai 

10 % teratas  A 
10 % di bawahnya B+ 
10 % di bawahnya B 
20 % di bawahnya C+ 
20 % di bawahnya C 
10 % di bawahnya lagi D+ 
10 % di bawahnya lagi D 
10 % terbawah E 

 
 

PAN sebaiknya digunakan bila jumlah mahasiswa yang dinilai > 40 dan untuk mata 

kuliah tertentu yang penguasaan materinya harus dimiliki oleh mahasiswa. 

 
Penilaian Acuan Patokan (PAP) digunakan dengan patokan sebagai berikut : 
 

Derajat penguasaan Nilai 
  > 80 A 

72 - < 80 B+ 
65 - < 72 B 
60 - < 65 C+ 
56 - < 60 C 
50 - < 56 D+ 
46 - < 50 D 

  < 46 E 
 
PAP sebaiknya digunakan bila jumlah mahasiswa yang dinilai < 40. Nilai ujian diberikan 

harkat sebagai berikut : A = 4,0 : B+ = 3,5 : B = 3,0 : C+ = 2,5 : C = 2,0 : D+ = 1,5 : D = 1 : 

dan E = 0. 

 

E. Evaluasi Akademik 
 

Evaluasi akademik merupakan upaya atau kegiatan yang terus menerus 

dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan mahasiswa setelah mengikuti suatu 

program pendidikan/studi pada periode tertentu. Evaluasi difokuskan pada bidang 

kognitif yang hasilnya merupakan umpan balik bagi dosen/pengajar untuk dapat 
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meningkatkan kualitas pengajarannya. Hasil evaluasi dinyatakan dengan Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK) yang dihitung menggunakan rumus berikut : 

 

 
Ki, adalah harkat bobot kredit (sks) mata kuliah ke i. 
Ni, adalah nilai konversi mata kuliah yang ke i. 
I = 1, ….., n (mata kuliah yang telah diprogramkan dan digunakan dalam 
perhitungan IPK). 

 
Evaluasi 4 semester pertama atau dua tahun yang dilakukan khusus bagi Program 

Sarjana (S1) untuk menentukan apakah mahasiswa dapat melanjutkan studinya atau 

tidak. Mahasiswa dinyatakan dapat melanjutkan studi apabila telah mencapai minimal 

40 sks terbaik dengan IPK minimal 2,00, dihitung dengan mengambil  mata  kuliah  

(SKS)  yang  nilainya  dapat  memenuhi  ketentuan dimaksud. Mahasiswa yang tidak 

dapat memenuhi tersebut dinyatakan gagal (DO). Jika diperlukan, kepada mahasiswa 

yang bersangkutan akan diberikan surat keterangan atau sertifikat yang menyatakan 

jumlah SKS serta IPK yang telah dicapai. 

Evaluasi 14 semester dilakukan setelah seorang mahasiswa efektif kuliah 

sebanyak  14  semester,  bertujuan  untuk  menentukan  apakah  mahasiswa tersebut 

dapat dinyatakan telah menyelesaikan studinya atau tidak. Bagi mahasiswa yang telah 

kuliah secara efektif selama 14 semester namun belum bisa menyelesaikan tugas akhir 

(skripsi) dimungkinkan mengajukan perpanjangan masa studi maksimal satu semester, 

jika menurut pertimbangan fakultas bahwa yang bersangkutan dapat menyelesaikan 

seluruh programnya dalam waktu perpanjangan tersebut. 

Untuk lebih detailnya pedoman pelaksanaan kegiatan akademik Universitas 

Mataram dapat dilihat pada Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram No. 

6186/UN18/HK.00.01/2014 tertanggal 20 Mei 2014 tentang Tata Tertib Akademik 

Universitas Mataram yang terlampir pada buku pedoman akademik ini. 
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F.  Studio Perancangan Arsitektur, Kerja Praktek dan Tugas Akhir 

a.  Studio Perancangan Arsitektur 

 Tata cara penggunaan Studio Perancangan Arsitektur dan pelaksanaannya 

diatur sendiri dalam Buku Pedoman Studio Perancangan Arsitektur. 

b.   Kerja Praktek 

 Kerja Praktek merupakan mata kuliah wajib yang pelaksanaannya langsung di 

lapangan. Proses pelaksanaan Kerja Praktek diawali dengan memrogramkannya 

pada KRS di semester yang bersangkutan, mencari lokasi Kerja Praktek, 

mengajukan surat permohonan Kerja Praktek, pelaksanaan Kerja Praktek, dan 

pembuatan laporan Kerja Praktek. Proses pengajuan Kerja Praktek lebih 

detailnya dapat dilihat pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Studi 

Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Mataram.  

c.  Tugas Akhir 

 Tugas Akhir merupakan salah satu persyaratan wajib akademis yang ditempuh  

oleh mahasiswa Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Mataram 

dalam menyelesaikan Program Pendidikan untuk mencapai tingkat kesarjanaan 

S-1 (strata 1). Mata kuliah tugas akhir ini ada 2 pilihan, yaitu Tugas Akhir 

berupa Penelitian (by research) dan Tugas Akhir berupa Perancangan (by 

Design). Proses pelaksanaan, tata cara dan aturan penulisannya Tugas Akhir 

lebih detailnya dapat dilihat pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Program 

Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Mataram dan pada buku Pedoman 

Tugas Akhir Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Mataram. 

 

G.   Pertukaran Mahasiswa 

Mahasiswa Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Mataram 

diperkenankan untuk mengikuti pertukaran mahasasiswa atau student exchange baik 

didalam maupun diluar negeri. Pertukaran mahasiswa ini dianjurkan karena memiliki 

banyak keuntungan baik bagi mahasiswa maupun program studi. Matakuliah yang 

diprogramkan dan diselesaikan dalam proses pertukaran pelajar tersebut sedapat 

mungkin akan dikonversi ke kurikulum yang sedang berjalan di Program Studi 

Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Mataram. 
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LAMPIRAN 1 

TATA TERTIB AKADEMIK UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2014/2015 
Keputusan Rektor Universitas Mataram 

Nomor :  6186/UN18/HK.00.01/2014 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 

UNIVERSITAS MATARAM 

Jalan Majapahit 62 Mataram Telp. 636126 Fax (0370) 636523 

 

KEPUTUSAN 
REKTOR UNIVERSITAS MATARAM 

NOMOR : 6186/UN18/HK.00.01/2014 
TENTANG 

TATA TERTIB AKADEMIK UNIVERSITAS MATARAM 
TAHUN 2014/2015 

 
REKTOR UNIVERSITAS MATARAM 

 

Menimbang  : a. bahwa  untuk  memberikan  arah  yang  jelas  terhadap  proses 
pendidikan di Universitas Mataram, perlu menetapkan Tata Tertib 
Akademik Universitas Mataram Tahun Akademik 2014/2015. 

b.  bahwa berdasarkan surat Pembantu Rektor I Unram Nomor : 
6036/UN18/TU.00.01/2014 tanggal 12 Mei 2014 perihal permohonan 

 diterbitkan Surat Keputusan tentang Tata Tertib Akademik 
Universitas Mataram Tahun Akademik 2014/2015. 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Unram tentang 
Tata Tertib Akademik Universitas Mataram Tahun Akademik 
2014/2015. 

Mengingat :  1.  Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
PendidikanNasional (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 

2.  Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan; 
4.  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  17  tentang  Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan  Pendidikan  jo  Nomor  66  Tahun  2010  tentang 
Perubahan atas Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 
tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 

5.  Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 6 tahun 2008 tentang 
Pedoman Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Pada Perguruan Tinggi 
Negeri 

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
0181/0/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas 
Mataram; 

7.  Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 088/O/2003 tentang 
Statuta Universitas Mataram 

8.  Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 224/KMK.05/2012 tentang 
Penetapan Universitas Mataram Pada Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelola 

 Keuangan Badan Layanan Umum; 
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9.  Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
386/MPK.A4/KT/ 2013 tanggal 25 Oktober 2013 tentang 
Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2013 – 2017; 

 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 
KESATU :  Keputusan Rektor Universitas Mataram Tentang Tata Tertib 

Akademik Universitas Mataram Tahun Akademik 2014/2015. 
KEDUA :  Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 September 2014 sampai dengan 

31 Agustus 2015. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat 
kekelliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan 
sebagaimana mestinya. 

 
 

BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 
Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan : 
1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 
dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh  
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

2) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Mataram. 
3) Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar sebagai 

mahasiswa pada Universitas Mataram melalui seleksi masuk perguruan tinggi 
negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

4) Mahasiswa lama adalah mahasiswa yang masih mempunyai hak sebagai 
mahasiswa Universitas Mataram dan mahasiswa pindahan sesuai dengan tahun 
angkatannya di perguruan tinggi asal. 

5) Mahasiswa asing adalah WNA yang mendaftar sebagai mahasiswa Universitas 
Mataram, yang telah memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan baik oleh 
Pemerintah Republik Indonesia maupun Universitas Mataram. 

6) Universitas adalah Universitas Mataram. 
7) Fakultas adalah semua fakultas di lingkungan Universitas Mataram. 
8) Jurusan adalah semua unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan 

akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat ilmu pengetahuan, 
teknologi dan/atau kesenian tertentu di lingkungan Universitas Mataram. 

9) Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan 
pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu 
kurikulum  serta  ditujukan  agar  mahasiswa  dapat  menguasai  pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum. 

10)   Pendidikan profesional adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan 
penerapan  keahlian  tertentu  dan  diselenggarakan  oleh  akademik,  politeknik, 
sekolah tinggi, institut, dan universitas. 
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11) Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama 
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 
teknologi,  dan  seni  melalui  pendidikan,  penelitian,  dan  pengabdian  kepada 
masyarakat. 

12)   Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan 
diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 

13)   Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan 
menggunakan  satuan  kredit  semester  (sks)  untuk  menyatakan  beban  studi 
mahasiswa, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program. 

14)   Satuan kredit semester (sks) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman 
belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per 
minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum atau 4 jam kerja 
lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur 
dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri. 

15)  Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 20 minggu 
kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya termasuk 2 
sampai 3 minggu kegiatan penilaian. 

16)  Masa  studi  adalah  jangka  waktu  maksimal  yang  telah  ditetapkan  untuk 
menyelesaikan setiap jenjang program. 

17)  Sistem Blok adalah metode dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang 
mengintegrasikan semua disiplin ilmu kedokteran yang terkait dalam satu 
bloktertentu, yang implementasinya melalui beberapa model/kegiatan 
pembelajaran dengan menitikberatkan pada pembelajaran mandiri oleh 
mahasiswa (student-centered learning) dan meningkatkan motivasi mahasiswa 
untuk belajar secara terus-menerus (life-long learning). 

18)   Yudisium adalah suatu hasil keputusan rapat Pengurus Fakultas/Program tentang 
kelulusan seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan. 

19)  Wisuda  adalah  suatu  upacara  pengukuhan  sebagai  tanda  mahasiswa  telah 
menyelesaikan studinya di Universitas Mataram. 

 
 

Pasal 2 
 
Pendidikan diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
 
 

Pasal 3 
 

Tujuan Pendidikan di Universitas Mataram secara umum adalah untuk menghasilkan 
lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang 
luhur, memiliki kompetensi akademik yang mumpuni dalam bidangnya, berwawasan 
global, sehingga mampu bersaing secara nasional dan internasional di era globalisasi. 
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BAB II 
 

SISTEM KREDIT SEMESTER 
 

Pasal 4 
 

1) Administrasi Pendidikan di Universitas Mataram diselenggarakan dengan 
menerapkan Sistem Kredit Semester. 

2) Tujuan umum penerapan Sistem Kredit Semester adalah agar Universitas dapat 
memenuhi tuntutan pembangunan, memungkinkan penyajian program yang 
bervariasi dan fleksibel sehingga memberi kemungkinan yang lebih luas kepada 
mahasiswa untuk memilih program yang sesuai dengan minat dan 
kemampuannya. 

3) Tujuan khusus penerapan Sistem Kredit Semester adalah: 
 a.  Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar untuk 

menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 
 b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengambil mata kuliah yang 

sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya. 
 c. Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan 

perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat. 
 d. Memberikan kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa 

dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. 
 e. Memungkinkan pengalihan kredit antar fakultas, antar jurusan atau antar 

program studi dalam satu perguruan tinggi. 
 f.  Memungkinkan kepindahan mahasiswa dari perguruan tinggi yang satu ke 

perguruan tinggi yang lain atau dari program studi yang satu ke program studi 
lain yang sejenis. 

 
4) Satu sks untuk perkuliahan ditentukan atas dasar beban kegiatan yang meliputi 3 

macam acara per minggu : 
 a.  Untuk mahasiswa : 

 a) 50 menit acara tatap muka terjadual dengan tenaga pengajar dalam bentuk 
kuliah. 

 b)  60 menit acara kegiatan akademik terstruktur tidak terjadual, tetapi 
direncanakan oleh tenaga pengajar, misalnya dalam bentuk pemberian 
tugas, penyelesaian soal/pekerjaan rumah, resensi buku/pustaka. 

 c) 60 menit acara kegiatan akademik mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa 
untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu tugas akademik, 
misalnya membaca buku referensi. 

 b.  Untuk Dosen : 
 a)   50 menit acara tatap muka terjadual dengan mahasiswa; 
 b)   60 menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur. 
 c)   60 menit pengembangan materi perkuliahan. 

5) Satu sks untuk penyelenggaraan acara akademik lainnya diatur sebagai berikut : 
 a. Seminar  dan  Kapita  Selekta,  yaitu  mahasiswa  diwajibkan  memberikan 

penyajian pada satu forum, sama seperti pada penyelenggaraan kuliah, yaitu 
mengandung acara tatap muka per minggu. 

 b. Praktikum,  penelitian,  kerja  lapangan  dan  sejenisnya  yang  menyangkut 
kemampuan  psikomotorik  observasi,  pengumpulan  data,  analisa  data, 
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pengolahan  data  dan sejenisnya,  beban  studi  untuk mengikuti kegiatan 
tersebut  selama  2  -  4  jam  per  minggu  selama  satu  semester,  atau 
keseluruhannya 32 - 64 jam per semester. 

 
 
6) Sistem blok program Sarjana Kedokteran berlaku hanya untuk Fakultas 

Kedokteran. 
 
 

Pasal 5 
 

1) Tahun Akademik penyelenggaraan pendidikan dimulai pada bulan September. 
2) Setiap tahun akademik dibagi dalam dua semester, yaitu semester gasal dan 

semester genap. 
3) Setiap semester memuat sejumlah mata kuliah atau blok, yang masing-masing 

diberi bobot yang diukur dengan satuan kredit semester (sks). Setiap mata kuliah 
atau blok dapat mempunyai bobot sks tertentu. 

4) Untuk memantau dan mengevaluasi kuantitas dan kualitas pelaksanaan dan hasil 
kegiatan akademik tersebut pada ayat 2 dan 3, universitas/fakultas/jurusan 
mengadakan penilaian kegiatan akademik yang dilaksanakan pada setiap akhir 
semester dan/atau setiap akhir program akademik. 

5) Apabila diperlukan dapat diselenggarakan semester pendek di antara semester 
genap dan semester gasal sepanjang memenuhi ketentuan Sistem Kredit Semester. 
Ketentuan teknis tentang pelaksanaan Kuliah Semester Pendek, ditetapkan lebih 
lanjut dalam Pedoman Kuliah Semester Pendek. 

 
 

BAB III 
PROGRAM PENDIDIKAN 

 
Pasal 6 

 
1) Program pendidikan yang dilaksanakan oleh Universitas Mataram adalah: 

Program Pascasarjana, Program Profesi, Program Sarjana dan Program Diploma. 
2) a.  Program Pascasarjana adalah program gelar setelah jenjang sarjana, terdiri atas 

program Magister dan program Doktor. 
 b.  Program Doktor mempunyai beban studi kumulatif 40 - 52 sks yang dijadualkan 

untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh kurang dari 4 (empat) semester 
dan paling lama 10 (sepuluh) semester yang ditempuh setelah menyelesaikan 
program Magister. 

 c. Program Magister mempunyai beban studi kumulatif 36-50 sks yang 
dijadualkan untuk 4 semester dan dapat ditempuh kurang dari 4 semester atau 
paling lama 10 semester setelah program Sarjana. 

 d.  Program Profesi merupakan program pendidikan tinggi setelah program 
Sarjana yang  mempersiapkan  peserta  didik  untuk  memiliki  kompetensi  
dengan persyaratan keahlian khusus. Lama studi pada program profesi minimal 
4 semester s/d maksimal 8 semester. 

 e.  Program Sarjana adalah jenjang pertama dari program gelar yang mempunyai 
beban studi kumulatif  antara 144-160 sks yang dijadualkan untuk 8 semester 
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dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 semester atau paling lama 14 
semester. 

 f.  Program Diploma adalah program yang memberikan tekanan pada 
pembentukan keahlian professional, atau keahlian yang menekankan pada 
keterampilan dan penerapan suatu bidang ilmu, teknologi atau seni, dengan 
beban kumulatif : 

 a) Diploma IV : 144 – 160 sks yang dijadualkan untuk 8 semester dan dapat 
ditempuh kurang dari 8 semester dan paling lama 14 semester setelah 
pendidikan menengah. 

 b) Diploma III : 110 – 120 sks yang dijadualkan 6 semester dan dapat 
ditempuh sekurang-kurangnya 6 semester dan paling lama  10 semester 
setelah pendidikan menengah. 

 c)  Diploma II : 80 – 90 sks yang dijadualkan 4 semester dan dapat ditempuh 
dalam waktu sekurang-kurangnya 4 semester dan paling lama 6 semester 
setelah pendidikan menengah. 

 d) Diploma I : 40 – 50 sks yang dijadualkan 2 semester dan dapat ditempuh 
dalam waktu sekurang-kurangnya 2 semester dan paling lama 4 semester 
setelah pendidikan menengah. 

 
 

Pasal 7 
 
1) Setiap jenjang pendidikan tersebut pada pasal 6 di atas, dapat mempunyai lebih 

dari 1 (satu) program studi. 
2) Penyelenggaraan program studi dapat dilaksanakan oleh jurusan/bagian yang 

relevan, kecuali ada ketentuan lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan 
Rektor. 

3) Setiap program studi sesuai dengan penjenjangannya mempunyai beban studi 
tertentu  yang  dinyatakan  dengan  jumlah  sks  dan  lama  studi  tertentu  yang 
dinyatakan dengan semester/blok. 

4) a. Apabila tidak ada jurusan/bagian yang relevan, program studi dapat 
diselenggarakan langsung di bawah fakultas yang dapat memberikan sumber 
daya yang paling relevan. 

 b. Apabila  tidak  ada  fakultas  yang  paling  relevan,  program  studi  dapat 
diselenggarakan di bawah universitas. 

5) a. Penyelenggaraan  setiap  program  studi  dipimpin  oleh  seorang  ketua  dan 
bertanggung jawab kepada ketua jurusan/ketua bagian. 

 b. Khusus untuk program Magister dan program Doktor,  ketua program studi 
bertanggung jawab kepada Direktur Pascasarjana . 

 c. Penetapan ketua program tersebut pada ayat 5a di atas harus memperhatikan 
kewenangan akademik sebagaimana diatur oleh ketentuan yang berlaku bagi 
jabatan akademik. 

 
 

Pasal 8 
 

Pendidikan  diselenggarakan  melalui  berbagai  aktivitas  yang  terdiri  atas  kegiatan 
perkuliahan, praktikum, tutorial, resensi, diskusi, seminar, penelitian, kuliah kerja dan 
lainnya. 
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Pasal 9 
 
1) Alokasi beban studi untuk tiap program studi disesuaikan dengan bobot dan jenis 

mata kuliah masing-masing sesuai dengan : 
Kepmendiknas 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi 
a. Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) yaitu Kelompok 

bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang 
beriman  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan YME  dan  berbudi pekerti  luhur, 
berkepribadian  mantap  dan  mandiri  serta  mempunyai  tanggung  jawab 
kemasyarakatan dan kebangsaan. 

b. Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) adalah kelompok 
bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan 
landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu. 

c. Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) adalah kelompok bahan 
kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan 
kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai. 

d. Kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) adalah kelompok bahan 
kajian dan pelajaran yang bertujuan membentuk sikap dan perilaku yang 
diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan 
dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai. 

e. Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) adalah kelompok 
bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami 
kaedah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam 
berkarya. 

2) Setiap fakultas menetapkan beban sks untuk setiap mata kuliah sehingga 
mahasiswa mempunyai beban studi sesuai dengan pasal 6 ayat 2. 

3) Mata kuliah yang sama pada masing-masing program studi bobot kreditnya tidak 
harus sama. 

 
 

BAB IV 
REGISTRASI MAHASISWA 

 
Pasal 10 

 
1) Syarat-syarat registrasi mahasiswa baru : 
 a.  Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 
  a)   Lulus seleksi, seperti yang tercantum dalam pengumuman SNMPTN Pusat. 

b) Berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter dengan 
memperhatikan syarat-syarat khusus yang ditetapkan untuk program studi 
pilihannya. 

c) Membayar  SPP  dan  sumbangan  lainnya  sesuai  dengan  jumlah  dan 
ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat keputusan Rektor Universitas 
Mataram. 

d)   Mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) secara online dan ditandatangani oleh 
dosen PA. 
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 b.  Tes Mandiri 
 a)  Lulus  seleksi,  seperti  yang  tercantum  dalam  pengumuman  Rektor 

Universitas Mataram. 
  b) Berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter dengan 

memperhatikan syarat-syarat khusus yang ditetapkan untuk program studi 
pilihannya. 

  c) Membayar  SPP  dan  sumbangan  lainnya  sesuai  dengan  jumlah  dan 
ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat keputusan Rektor Universitas 
Mataram. 

  d) Mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) secara online dan ditandatangani oleh 
dosen PA. 

2) Syarat-syarat pendaftaran ulang mahasiswa lama : 
 a.  Telah membayar SPP pada semester yang bersangkutan sesuai dengan jadual 

dan ketentuan yang berlaku. 
 b.  Menunjukkan surat keterangan aktif kembali yang dikeluarkan oleh universitas 

bagi yang mengambil cuti akademik. 
 c. Menunjukkan surat keterangan aktif kembali dari Rektor bagi mahasiswa 

mangkir kuliah. 
 d.  Menunjukkan surat pencabutan skorsing dari Rektor/Fakultas/ Program Studi 

bagi mahasiswa yang menjalani sanksi skorsing. 
 e.  Bukan mahasiswa putus kuliah atau drop out. 
 f. Bukan mahasiswa yang diberhentikan dengan tidak hormat. 

3) Syarat-syarat pendaftaran mahasiswa asing : 
a. Mengajukan permohonan menjadi mahasiswa Universitas Mataram kepada 

Rektor dan ditembuskan ke Dirjen Dikti. 
 b.  Mendapat ijin belajar dari Dikti. 

c. Telah  memenuhi  persyaratan  keimigrasian  untuk  belajar  dan  tinggal  di 
Indonesia. 

d. Menyetujui  untuk  mematuhi  peraturan  dan  tata  tertib  pendidikan  di 
Universitas Mataram. 

e.  Mempunyai penyandang dana (sponsor) yang jelas selama belajar di Indonesia. 
 
 

Pasal 11 
 

1) Ijin meninggalkan studi atau disebut cuti akademik diatur sebagai berikut : 
a. Cuti akademik diajukan kepada Rektor paling lambat 1 minggu sebelum Ujian 

Tengah Semester; 
b. Cuti akademik boleh diajukan setelah mahasiswa mengikuti kuliah minimal 2 

semester (satu tahun) secara berturut – turut atau masa mukim satu tahun. 
c. Cuti akademik dapat diberikan kepada mahasiswa sebanyak-banyaknya 4 

(empat) semester untuk program S1 dan S3, dan 3 (tiga) semester untuk 
program Diploma 3 dan S2 baik sekaligus maupun terputus-putus. 

d. Masa cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai masa aktif studi. 
e.  Selama masa cuti akademik mahasiswa tidak perlu membayar uang kuliah. 
f. Mahasiswa yang mengambil cuti akademik setelah perkuliahan berjalan, uang 

kuliahnya tidak dapat ditarik kembali. 
g. Mahasiswa yang ingin aktif kuliah kembali setelah menjalani cuti akademik 

harus  mengajukan  surat  permohonan  aktif  kuliah  kepada  Rektor,  surat 
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permohonan  ini  harus  sudah  diajukan  paling  lambat  1  bulan  sebelum 
pembayaran uang kuliah berlangsung. 

h.  Pengajuan untuk aktif kembali bagi mahasiswa yang mengambil cuti akademik 
harus dilaksanakan sebelum pembayaran SPP semester yang bersangkutan. 

i. Mahasiswa yang mengambil cuti akademik secara berturut-turut lebih dari satu 
semester, dimungkinkan untuk mengajukan aktif kembali sebelum cuti yang 
diminta berakhir. 

2) Mahasiswa yang tidak membayar uang kuliah dan tidak mengajukan cuti akademik 
atau disebut mangkir kuliah diatur sebagai berikut : 
a. Mangkir kuliah dimungkinkan  sebanyak-banyaknya  2  (dua)  semester baik 

sekaligus maupun terputus-putus. 
b. Masa mangkir kuliah diperhitungkan sebagai masa aktif dalam kaitannya 

dengan batas waktu studi. 
c. Mahasiswa mangkir kuliah yang ingin aktif kuliah kembali harus mengajukan 

surat permohonan aktif kuliah kepada Rektor, surat permohonan ini harus 
diajukan paling lambat  1  (satu)  bulan sebelum  pembayaran  uang kuliah 
berlangsung. 

d.  Mahasiswa mangkir diwajibkan melunasi uang kuliah tunggakan semester 
sebelumnya ditambah dengan uang kuliah semester yang didaftarkan setelah 
memperoleh surat aktif kembali dari Rektor. 

3) Mahasiswa pindahan adalah mereka yang pindah dari program studi dalam satu 
fakultas, dan antar fakultas di lingkungan Universitas Mataram, serta dari dan ke 
perguruan tinggi negeri lain. 

4) Tata cara dan syarat-syarat mahasiswa pindahan : 
a.  Perpindahan antar universitas 

a) Mengajukan surat permohonan menjadi mahasiswa Universitas Mataram 
kepada Rektor; 

b) Permohonan dilakukan paling lambat satu bulan sebelum semester yang 
berjalan berakhir. 

c)   Menyerahkan surat pindah dari universitas asal. 
d)   Terdaftar (aktif kuliah) minimal 2 semester pada PTN asal yang program 

studinya terakreditasi minimal sama dengan program studi yang dituju. 
e)   Mempunyai IPK minimal 2,50 
f) Bukan mahasiwa drop out dan/atau terkena hukuman dikeluarkan dengan 

tidak hormat. 
g)   Membayar SPP sesuai dengan tahun kepindahannya 
h)   Masa studi mahasiswa pindahan dihitung berdasarkan tahun awal masuk di 

perguruan tinggi asal. 
i) Membawa rekomendasi dari universitas asal bahwa yang bersangkutan 

berkelakuan baik dan bebas narkoba. 
j) Memenuhi kewajiban-kewajiban lain yang ditentukan oleh universitas. 

b. Perpindahan mahasiswa antar fakultas di lingkungan Universitas Mataram : 
a)  Perpindahan mahasiswa antar fakultas di lingkungan Universitas Mataram 

dimungkinkan sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh 
fakultas penerima. 

b)   Permohonan pindah tersebut diajukan kepada Rektor paling lambat 1 bulan 
sebelum semester berjalan berakhir. 

c) Terdaftar (aktif kuliah) di fakultas asal minimal 2 semester. 
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d)   Masa studi mahasiswa pindahan dihitung berdasarkan tahun awal masuk di 
fakultas asal. 

c. Perpindahan mahasiswa antar program studi dalam satu fakultas : 
a) Perpindahan  mahasiswa  antar  program  studi  dalam  satu  fakultas 

dimungkinkan sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh 
program studi penerima. 

b)   Permohonan pindah tersebut diajukan ke Rektor paling lambat 1 bulan 
sebelum berakhir semester berjalan. 

c)   Terdaftar (aktif kuliah) di program studi asal minimal 2 semester. 
d)   Masa studi mahasiswa pindahan dihitung berdasarkan tahun awal masuk di 

program studi asal. 
5) Mahasiswa yang pindah ke perguruan tinggi lain setelah perkuliahan berjalan, 

uang SPP dan biaya lainnya tidak dapat ditarik kembali. 
 
 

BAB V 
PROSES PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

 
Bagian Kesatu 
Rencana Studi 

 
Pasal 12 

 
1) Pengisian Kartu Rencana  Studi  (KRS)  harus dilaksanakan dalam  batas waktu 

sebagaimana tercantum dalam Kalender Akademik dan harus mendapat 
persetujuan Dosen Penasehat Akademik. 

2) Perencanaan dimaksud ayat 1 pasal ini juga meliputi mata kuliah yang 
diprogramkan kembali (diulang). 

3) Bagi mahasiswa baru program S1 jumlah beban kredit yang dapat diprogramkan 
pada semester satu berdasarkan paket semester antara19 - 24 sks, sedangkan 
pada semester kedua dan seterusnya ditentukan atas dasar kualitas prestasi 
belajar yang dinyatakan oleh Indeks Prestasi (IP) dan jumlah sks yang diperoleh 
dalam semester sebelumnya. 

4) Bagi mahasiswa program Diploma dan Pascasarjana menggunakan sistem paket 
semester yang teknisnya diatur secara rinci dalam Buku Pedoman program studi 
yang bersangkutan. 

5) Batas beban kredit untuk program S1 seperti tersebut pada ayat 3 di atas diatur 
sesuai dengan tabel berikut : 
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Batas Beban Kredit (sks) Maksimal 
Yang Dapat Diprogramkan pada Jenjang S1 

 
 
SKS yang 
direnca-

nakan 

SKS yang 
dicapai 

IP yang dicapai 
0,00-1,49 1,50-1,99 2,00-2,49 2,50-2,99 3,00-4,00 

Jumlah SKS maksimal yang dapat direncanakan 
19-24 19-24 16 18 20 22 24 
19-24 13-18 15 17 19 21 23 
13-18 13-18 14 16 18 20 22 
19-24 7-12 13 15 17 19 21 
13-18 7-12 12 14 16 18 20 
7-12 7-12 11 13 15 17 19 

19-24 0-6 10 12 14 16 18 
13-18 0-6 9 11 13 15 17 
7-12 0-6 8 10 12 14 16 
0-6 0-6 7 9 11 13 15 

 
6) Perubahan KRS hanya dapat dilakukan sesuai dengan jadual yang telah ditentukan 

dalam Kalender Akademik. 
 
 

Bagian Kedua 
Penasehat Akademik 

 
Pasal 13 

 
1) Setiap dosen (dosen tetap) dapat menjadi Penasehat Akademik (PA) bagi 

mahasiswa di program studi/jurusannya. 
2) Penentuan Penasehat Akademik : 

a. Penasehat  Akademik  (PA)  diusulkan  oleh  program  studi/jurusan  untuk 
ditetapkan oleh Dekan/Direktur Program Pascasarjana sejak mulai permulaan 
tahun akademik sampai dengan mahasiswa yang bersangkutan mengakhiri 
studinya. 

b. Jika  karena  sesuatu  sebab,  seorang  penasehat  akademik  berhalangan 
melaksanakan tugasnya maka tugas tersebut diambil alih oleh ketua program 
studi/jurusan. 

3) Nasehat akademik meliputi segala usaha penasehatan dan pembimbingan 
akademik yang bertujuan agar mahasiswa dapat menyelesaikan program 
studinya secara efektif dan efisien sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya, 
antara lain : 
a.  Menentukan jenis mata kuliah yang akan diprogramkan. 
b.  Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS). 
c. Membantu memecahkan permasalahan akademik mahasiswa 

4) Pembimbingan akademik dapat dilakukan setiap saat, minimal satu kali pada 
setiap awal semester. 
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5) Pada setiap akhir semester/tahun akademik penasehat akademik memberikan 
laporan kepada program studi/jurusan/fakultas tentang prestasi akademik 
mahasiswanya. 

6) Jika dipandang perlu dosen pembimbing akademik dapat mengarahkan mahasiswa 
bimbingannya untuk berkonsultasi ke UPT Bimbingan dan Konseling (UPBK). 

 
 

Bagian Ketiga 
Perkuliahan dan Ujian 

 
Pasal 14 

 
1) Setiap  mahasiswa  berhak  mengikuti  kuliah  apabila  telah  terdaftar  sebagai 

mahasiswa pada tahun akademik pada semester yang sedang berjalan. 
2) Setiap mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir semester, apabila telah memenuhi:  

a. Kehadiran kuliah sekurang-kurangnya 75 % dari seluruh waktu kuliah untuk 
setiap mata kuliah yang diprogramkan. Khusus Fakultas Kedokteran untuk ujian 
utama tingkat kehadiran mahasiswa sekurang-kurangnya 95 %. 

b. Telah memenuhi kewajiban-kewajiban lain yang ditentukan oleh universitas 
dan fakultas dan tidak melakukan pelanggaran etika berat. 

3) Ketentuan  pada  ayat  2  butir  a  tersebut  di  atas  berlaku  jika  tatap  muka 
diselenggarakan minimal 75 % (95 % untuk Fakultas Kedokteran) dari 
perkuliahan yang seharusnya. 

4) Ketidakhadiran  mahasiswa  dalam  kuliah  karena  sakit,  mendapatkan  musibah 
(misalnya  orang  tua  meninggal),  atau  karena  mengikuti  kegiatan  lain  yang 
direkomendasikan oleh universitas/ fakultas. 

5) Penggunaan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dapat 
diterima apabila kehadirannya tidak kurang dari 50 % kegiatan tatap muka pada 
mata kuliah yang diprogramkan pada semester yang sedang berjalan. 

6) Alasan ketidakhadiran tersebut dalam ayat 4 diatas harus dibuktikan dengan surat 
keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan diserahkan sebelum 
mata kuliah yang bersangkutan diujikan. 

7) Ujian dapat berbentuk tertulis, lisan, penugasan, karya tulis ilmiah, atau bentuk 
lain sesuai dengan sifat dan jenis mata kuliahnya. 

8) Jenis ujian : 
a.  Ujian mata kuliah yang diselenggarakan setiap semester dapat meliputi : 
 a) Kuis, penugasan, dan lain-lain yang dilaksanakan selama perkuliahan 

berjalan 
 b) Ujian Blok (khusus Fakultas Kedokteran) 
 c) Ujian Tengah Semester 
 d) Ujian Akhir Semester 
 e) Responsi Praktikum 
 f) Ujian Remidial (khusus Fakultas Kedokteran) 

 
b. Rumus perhitungan Nilai Akhir (untuk mahasiswa yang memenuhi syarat 

mengikuti ujian) : 
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a)   Mata kuliah tanpa praktikum : 
  

   
                 

   
 

 
b)   Mata kuliah dengan praktikum : 

  

   (       (
                 

   
))

 

      
 

  
Keterangan : 
NA = nilai akhir 
U1  = nilai kuis/penugasan 
U2  = nilai ujian tengah semester 
U3  = nilai ujian akhir semester 
P  = nilai praktikum 
Sp  = sks praktikum 
Sk  = sks kuliah 

 
c. Apabila ada komponen penilaian lain yang ditetapkan oleh 

fakultas/jurusan/program/bagian, penentuan nilai akhir dapat diatur tersendiri 
pada buku pedoman fakultas. 

d. Apabila mahasiswa dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ujian 
akhir, maka nilai U1 dan U2 tidak diperhitungkan/tidak diakui. 

e. Ujian skripsi/tesis/disertasi, ujian komprehensip ditentukan secara khusus oleh 
fakultas/program. 

f. Penugasan/ujian khusus mata kuliah pada program S1 dan Diploma hanya 
diberikan secara terbatas pada akhir masa studi dengan ketentuan sebagai 
berikut : 
a) Diselenggarakan hanya satu kali pada akhir masa studi, karena yang 

bersangkutan tidak mempunyai kesempatan lagi untuk memprogramkan 
mata kuliah tersebut. 

b)   Mata kuliah tersebut pernah diprogramkan dalam KRS, akan tetapi 
mempunyai mutu yang rendah (D+, D, atau E) 

c)   Waktu ujian dan mata kuliah yang akan diuji ditentukan oleh fakultas, 
sedangkan jumlah sks yang diperkenankan maksimal 10 sks. 

9) Pembuatan soal dan pengumpulan hasil ujian : 
a. Soal ujian disusun dengan memperhatikan tingkat kesulitan yang mencakup 

antara lain materi dan jenis kemampuan serta kisi-kisi materi ujian. 
b. Hasil ujian diumumkan kepada mahasiswa sesuai dengan batas waktu yang 

ditetapkan oleh fakultas. 
c. Jika dosen terlambat menyerahkan nilai akhir mata kuliah yang diampu pada 

waktu yang ditentukan, maka fakultas/program studi dapat memberikan sanksi 
berupa : 
- Pemberian nilai B kepada semua peserta ujian. 
- SK  mengajar  dosen  yang  bersangkutan  tidak  diperhitungkan  dalam 

penyusunan Beban Kerja Dosen (BKD) dan kenaikan pangkat. 
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Bagian Keempat 
Ujian Susulan 

 
Pasal 15 

 
1) Ujian Susulan adalah ujian yang dilakukan di luar jadual yang ditetapkan, yang 

diberikan kepada mahasiswa dalam keadaan khusus. 
2) Keadaan khusus yang dimaksud dalam ayat 1 di atas disebabkan : 

- Sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter. 
- Orang tua/saudara kandung meninggal yang dibuktikan dengan Surat 

Keterangan dari Kepala Desa/Lurah. 
- Menjadi utusan universitas/daerah yang direkomendasikan oleh Rektor/Dekan. 

3) Keadaan khusus pada ayat 2 di atas harus diberitahukan segera ke 
fakultas/program studi sebelum mata kuliah yang bersangkutan diujikan atau 
selambat-lambatnya 24 jam setelah mata kuliah diujikan. 

4) Teknis pelaksanaan ujian susulan diatur oleh fakultas/program studi masing-
masing. 

 
Pasal 16 

 
1) Perbaikan nilai dapat dilakukan melalui kuliah reguler, Kuliah Semester Pendek 

(KSP) dan ujian remidial khusus Fakultas Kedokteran. 
2) Nilai akhir yang diambil setelah mahasiswa mengikuti ujian perbaikan adalah nilai 

yang terbaik. 
 
 

Bagian Kelima 
Sistem Penilaian 

 
Pasal 17 

 
1) Sistem penilaian yang digunakan adalah sistem Penilaian Acuan Norma (PAN) dan 

atau Penilaian Acuan Patokan (PAP). 
2) Penilaian Acuan Norma adalah penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat 

kemampuan  mahasiswa  berdasarkan norma  kelompok (membandingkan hasil 
belajar mahasiswa terhadap hasil mahasiswa lain dalam kelompok). 

3) a. Penilaian Acuan Norma pada dasarnya menggunakan kurva normal dan hasil 
belajar mahasiswa didistribusikan menjadi kelompok-kelompok :  

  sangat baik (A), baik (B+, B) , cukup (C+, C), kurang (D+, D), sangat kurang (E). 
 b. PAN dapat digunakan dengan cara sebagai berikut : 
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  Alternatif 1 : 
 

Batas daerah dalam kurva Nilai 
Banyaknya 

(%) 

 ̅ + 1,5 S atau lebih A 6,680 

 ̅ + 1,0 S sampai kurang dari   ̅ + 1,5 S  B+ 12,085 

 ̅ + 0,5 S sampai kurang dari   ̅ + 1,0 S  B 12,085 

 ̅  sampai kurang dari   ̅ + 0,5 S  C+ 19,150 

 ̅ - 0,5 S sampai kurang dari   ̅ C 19,150 

 ̅ -1,0 S sampai kurang dari   ̅ - 0,5 S D+ 12,085 

 ̅ -1,5 S sampai kurang dari   ̅ - 1,0 S D 12,085 

kurang dari   ̅ - 1,5 S  E 6,68 

 
  Keterangan : 

   ̅ = nilai rataan dalam kelompok 
  S  = standar deviasi 
 

Alternatif 2 : 
 

Batas daerah dalam kurva Nilai 
Banyaknya 

(%) 

 ̅ + aS atau lebih A 10 

 ̅ + (0,5bS+0,5aS) sampai kurang dari   ̅ + aS  B+ 7,5 

 ̅ + bS sampai kurang dari   ̅ + (0,5bS+0,5aS) B 7,5 

 ̅  sampai kurang dari   ̅ + bS  C+ 25 

 ̅ - bS sampai kurang dari   ̅ C 25 

 ̅ - (0,5cS+0,5bS) sampai kurang dari   ̅ – bS D+ 10 

 ̅ - cS sampai kurang dari   ̅ - (0,5cS+0,5bS) D 10 

kurang dari   ̅ - cS  E 5 
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n a = t0,1 b = t0,25 c = t0,05 

10 1,372 0,700 1,812 
15 1,342 0,691 1,753 
20 1,325 0,687 1,725 
25 1,316 0,684 1,708 
30 1,310 0,683 1,697 
40 1,303 0,681 1,684 
60 1,296 0,679 1,671 

120 1,289 0,677 1,658 
 
 

Alternatif 3 : 
 
Setelah angka mentah terkumpul, kemudian disusun dalam tabel penyebaran 
(table distribusi) dan ditentukan sebagai berikut : 
 

Derajat penguasaan   Nilai 
10 % teratas  A 
10 % di bawahnya B+ 
10 % di bawahnya B 
20 % di bawahnya C+ 
20 % di bawahnya C 
10 % di bawahnya lagi D+ 
10 % di bawahnya lagi D 
10 % terbawah E 

 
 

c. PAN sebaiknya digunakan bila jumlah mahasiswa yang dinilai > 40 dan untuk 
mata kuliah tertentu yang penguasaan materinya harus dimiliki oleh 
mahasiswa. 

 
4) a. Penilaian Acuan Patokan (PAP) digunakan dengan patokan sebagai berikut : 
 

Derajat penguasaan Nilai 
  > 80 A 

72 - < 80 B+ 
65 - < 72 B 
60 - < 65 C+ 
56 - < 60 C 
50 - < 56 D+ 
46 - < 50 D 

  < 46 E 
 

b.  PAP sebaiknya digunakan bila jumlah mahasiswa yang dinilai < 40. 
 
5) Nilai ujian diberikan harkat sebagai berikut : A = 4,0 : B+ = 3,5 : B = 3,0 : C+ = 2,5 : C 

= 2,0 : D+ = 1,5 : D = 1 : dan E = 0 
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Pasal 18 
 
1) Evaluasi adalah upaya/kegiatan yang terus menerus dilakukan untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan mahasiswa setelah mengikuti suatu program 
pendidikan/studi pada periode tertentu. Evaluasi difokuskan pada bidang kognitif 
yang hasilnya merupakan umpan balik bagi dosen/pengajar untuk dapat 
meningkatkan kualitas pengajarannya. Hasil evaluasi dinyatakan dengan Indeks 
Prestasi Kumulatif (IPK) yang dihitung menggunakan rumus berikut : 

 
Ki, adalah harkat bobot kredit (sks) mata kuliah ke i. 
Ni, adalah nilai konversi mata kuliah yang ke i. 
I = 1, ….., n (mata kuliah yang telah diprogramkan dan digunakan dalam 
perhitungan IPK). 

 
2) Evaluasi dilakukan pada : 
 a Setiap akhir blok/semester yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan 

setiap mahasiswa yang telah memprogramkan beberapa mata kuliah pada 
semester bersangkutan. Hasil evaluasi juga merupakan masukan bagi dosen 
Penasehat Akademik dalam membimbing mahasiswa merencanakan kegiatan 
belajarnya pada semester berikutnya (evaluasi blok di Fakultas Kedokteran 
tertuang dalam Buku Pedoman Fakultas Kedokteran). 

 b. Evaluasi akhir tahun blok khusus untuk Fakultas Kedokteran, yaitu evaluasi 
pada setiap akhir tahun ajaran. Terhadap mahasiswa yang tidak lulus satu atau 
lebih dari keseluruhan blok yang sudah ditempuh dapat dipertimbangkan 
apakah diperbolehkan melanjutkan ke tahun berikutnya, mengikuti program 
khusus blok, harus mengulang paket blok tahun tersebut atau menghentikan 
studi (DO). 

 c. Evaluasi 4 semester pertama atau dua tahun pertama (kecuali program Diploma 
yang dievaluasi hanya pada akhir masa studi) yang dilakukan khusus bagi 
Program Sarjana (S1) untuk menentukan apakah mahasiswa dapat melanjutkan 
studinya atau tidak. Mahasiswa dinyatakan dapat melanjutkan studi apabila 
telah mencapai minimal 40 sks terbaik dengan IPK minimal 2,00, dihitung 
dengan mengambil  mata  kuliah  (sks)  yang  nilainya  dapat  memenuhi  
ketentuan dimaksud. 

 d. Evaluasi 14 semester dilakukan setelah seorang mahasiswa efektif kuliah 
sebanyak  14  semester,  bertujuan  untuk  menentukan  apakah  mahasiswa 
tersebut dapat dinyatakan telah menyelesaikan studinya atau tidak. 

3) Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan pada ayat 2  dinyatakan gagal 
(DO). Jika diperlukan, kepada mahasiswa yang bersangkutan akan diberikan surat 
keterangan atau sertifikat yang menyatakan jumlah sks serta IPK yang telah 
dicapai. 
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4) Bagi mahasiswa yang telah kuliah secara efektif selama 14 semester namun belum 
bisa menyelesaikan tugas akhir (skripsi) dimungkinkan mengajukan perpanjangan 
masa studi maksimal satu semester, jika menurut pertimbangan fakultas bahwa 
yang bersangkutan dapat menyelesaikan seluruh programnya dalam waktu 
perpanjangan tersebut. 

5) Permohonan perpanjangan masa studi diajukan ke Rektor dengan rekomendasi 
Dekan dan pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan, paling lambat satu 
bulan sebelum semester ke 14 berakhir. 

6) Apabila Rektor memberikan persetujuan atas permohonan perpanjangan masa 
studi, yang bersangkutan harus segera membayar SPP untuk semester pada masa 
perpanjangan masa studi tersebut. 

7) Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan program pendidikan apabila telah 
mencapai jumlah sks yang ditentukan oleh masing-masing program pendidikan 
dengan ketentuan sebagai berikut : 
a.   Bagi program S3 : 

a)   Lulus semua mata kuliah kompetensi yang dipersyaratkan dengan nilai 
minimal B. 

b) Lulus Ujian Disertasi. 
c)   Menyerahkan Disertasi yang sudah dijilid rapi sebanyak 5 (lima) 

eksemplar yang sudah ditandatangani oleh Dosen Pembimbing. 
d) Menunjukkan bukti satu judul artikel ilmiah yang sudah dipublikasikan 

pada satu jurnal internasional atau dua jurnal nasional terakreditasi. 
e)   Menyelesaikan semua urusan administrasi. 
f)  

b.   Bagi program S2 : 
a)  Lulus semua mata kuliah kompetensi yang dipersyaratkan dengan nilai 

minimal B. 
b) Syarat kelulusan maksimal 3 mata kuliah nilai C. 
c)   Lulus Ujian Tesis. 
d) Menyerahkan Tesis yang sudah dijilid rapi sebanyak 5 (lima) eksemplar 

yang sudah ditandatangani oleh Dosen Pembimbing. 
e)  Menunjukkan bukti judul artikel ilmiah yang sudah dipublikasikan pada 

jurnal nasional terakreditasi atau dua jurnal 72ampi. 
f) Menyelesaikan semua urusan administrasi. 
g)    

c. Program Profesi Dokter 
a)  Lulus semua bagian yang ditempuh tidak melewati lama studi maksimal 

selama 8 semester. 
b)   Sudah menyelesaikan seluruh kewajiban kepada pihak 

Universitas/Fakultas/Program Studi. 
c)   Telah menyelesaikan semua tahapan profesi yang dipersyaratkan dengan 

nilai minimal B. Lulus Ujian Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI). 
 

d.   Bagi program S1 dan Diploma : 
a)   IPK ≥ 2,00 
b)   Nilai D dan D+ maksimal masing-masing : 

• 15 sks untuk program S1 
• 12 sks untuk program Diploma 3 
• 8 sks untuk program Diploma 2 



  

          

 
 

                                                     
                                                Pedoman Akademik | Program Studi Arsitektur | 2020 

c) Mata kuliah yang tidak boleh nilai D dan D+ diatur oleh 
fakultas/jurusan/program studi  masing-masing. 

d)   Tidak ada nilai E. 
e)   Menyerahkan skripsi untuk program S1 atau laporan PKL untuk program 

diploma. 
f) Untuk program sarjana menyerahkan bukti publikasi ilmiah pada jurnal 

(minimal jurnal lokal). 
e.  Syarat kelulusan program Sarjana Kedokteran : 

a)   Lulus semua mata kuliah dalam blok yang ditempuh tidak melewati lama 
studi maksimal 14 semester dengan nilai minimal C. 

b)   Memiliki sertifikat TOEFL dari institusi resmi dengan skor minimal 400. 
c)   Sudah menyelesaikan karya tulis ilmiah. 

8) Hasil  evaluasi  akhir  program  studi  diputuskan  dalam  rapat  yudisium  yang 
dilaksanakan di fakultas/program yang bersangkutan, dan dituangkan dalam SK 
Dekan  Fakultas  untuk  program  Sarjana  dan  Diploma,  SK  Direktur  Program 
Pascasarjana untuk program Doktor dan Magister. 
Untuk program studi yang pengelolannya langsung di bawah Rektor SK 
yudisiumnya dibuat oleh Ketua Program studi masing-masing. 

  
Bagian Keenam 

Kuliah Kerja Mahasiswa 
 

Pasal 19 
 
1) Setiap  mahasiswa  program  Sarjana  (S1)  diwajibkan  mengikuti  Kuliah  Kerja 

Mahasiswa (KKM). 
2) KKM adalah kegiatan intra kurikuler yang mempunyai bobot kredit tertentu dan 

merupakan satu kesatuan beban kredit pada program yang terkait. 
3) Untuk dapat mengikuti program KKM mahasiswa S1 harus telah : 

a. Memperoleh minimal 120 sks dengan IPK minimal 2,00. Bobot kegiatan KKM 4 
sks kecuali ditentukan lain dalam kurikulum program studi tertentu. 

b. Bentuk KKM pada program D3 diatur lebih lanjut oleh fakultas dengan syarat 
memperoleh 100 sks atau 90 sks tetapi sedang memprogramkan minimal 10 
sks pada semester berjalan dengan IPK minimal 2,00. 

4) KKM dapat berbentuk: Kuliah Kerja Nyata (KKN), KKN Tematik dan KKN-PPM. . 
5) Seluruh  kegiatan  KKM  dikoordinasikan  dengan  Lembaga  Pengabdian  kepada 

Masyarakat (LPM). 
6) Bentuk KKM di luar ayat 4 diatur dalam SK Rektor tersendiri. 
 

Bagian Ketujuh 
Tugas Akhir 

 
Pasal 20 

 
1) Setiap mahasiswa diwajibkan menyusun tugas akhir berupa karya tulis ilmiah 

yang disebut laporan PKL untuk Diploma, Skripsi untuk S1, Tesis untuk S2, dan 
Disertasi untuk S3 atau tugas lain yang diatur lebih lanjut oleh fakultas/program 
pascasarjana. 
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2) Bobot sks untuk masing-masing karya tulis di atas ditentukan oleh 
fakultas/program dan termasuk satu kesatuan paket sks sebagaimana tersebut 
pada pasal 6 ayat 2 diatas. 

3) Mahasiswa diperkenankan merencanakan skripsi/tesis/disertasi dengan 
ketentuan : 
a. Telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 80% dari sks minimal yang 

ditentukan pada setiap program studi tanpa ada nilai E. 
b.  Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang harus dicapai adalah > 2,00 bagi S1 

dengan maksimal nilai D dan D+ 15 sks; > 2,75 bagi S2; dan > 3,00 bagi S3 atau 
ketentuan lain yang ditentukan oleh fakultas/program. 

c. Tata cara pengajuan dan penyelesaian skripsi/tesis/disertasi diatur dalam 
pedoman tersendiri di fakultas/program. 

4) Jumlah sks yang diperoleh mahasiswa tersebut pada ayat 3a harus sudah termasuk 
Metode Penelitian, dan mata kuliah prasyarat untuk Skripsi/Tesis/Disertasi yang 
ditentukan dengan nilai minimal C untuk S1, nilai minimal B untuk S2 dan S3, 
kecuali dalam hal fakultas/program studi tertentu menentukan lain. 

 
 

Bagian Kedelapan 
Yudisium 

 
Pasal 21 

 
1) Yudisium dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali setiap periode wisuda sesuai 

dengan kebutuhan fakultas/program. 
2) Yudisium  dilaksanakan  paling akhir 10 hari sebelum pelaksanaan wisuda 

sebagaimana telah ditetapkan dalam kalender akademik. 
3) Syarat-syarat akademik yang harus dipenuhi untuk bisa ikut Yudisium adalah 

sebagai berikut : 
a.   Telah menyelesaikan seluruh beban studi dalam kurikulum yang berlaku pada 

suatu program. 
b.   Telah  menyerahkan  naskah  Skripsi/Tesis/Disertasi  yang  telah  dijilid  dan 

ditandatangani oleh semua Dosen Pembimbing/Penguji serta Ketua Jurusan 
dan Dekan/Ketua Program. 

c. Menunjukkan sertifikat TOEFL yang dikeluarkan oleh lembaga yang 
berwenang, skor 450 untuk program magister dan 500 untuk program doktor. 

d.   Menyerahan tulisan yang telah dimuat dalam jurnal terakreditasi atau bukti 
bahwa jurnal tersebut akan segera dimuat dalam jurnal ilmiah yang 
terakreditasi nasional untuk program magister (S2), sedangkan untuk 
program doktor (S3) dimuat dalam jurnal internasional yang telah dipublikasi 
oleh lembaga yang bereputasi.  

e.  Menyerahkan sertifikat TPA yang dikeluarkan oleh OTTO Bappenas RI. 
4) Bebas dari kewajiban administrasi di tingkat Fakultas/Program, dan pinjaman 

buku/alat laboratorium baik di tingkat Fakultas/Program/Universitas. 
5) Setiap peserta yudisium telah menyerahkan sumbangan buku untuk perpustakaan 

Universitas Mataram yang judul dan jumlah eksemplarnya sesuai dengan yang 
disyaratkan pada waktu itu. 
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6) Mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan dinyatakan lulus 
dengan predikat yang dikategorikan sebagai berikut (Keputusan Menteri 
Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000): 
a.   Program Doktor (S3), predikatnya diatur oleh universitas. 
b.   Program Magister (S2) 

a)  Cum laude (dengan pujian), apabila memperoleh IPK 3,71 – 4,00, dan 
memperhatikan masa studi maksimum n tahun dan nilai tidak diperoleh 
dari perbaikan nilai. 

b)   Sangat memuaskan, apabila memperoleh IPK antara 3,41 – 3,70. 
c)   Memuaskan, apabila memperoleh IPK antara 2,75 – 3,40. 

c. Program profesi dokter, tidak menggunakan predikat kelulusan. 
d.   Program Sarjana (S1) dan program Diploma 

a)  Cum laude (dengan pujian), apabila memperoleh IPK 3,51 – 4,00, dan 
memperhatikan masa studi maksimum n tahun dan nilai tidak diperoleh 
melalui program/ujian ulang. 

b)   Sangat memuaskan, apabila memperoleh IPK 2,76 – 3,50. 
c)   Memuaskan, apabila memperoleh IPK 2,00 – 2,75. 

 
 

Bagian Kesembilan 
Wisuda 

 
Pasal 22 

 
1) Mahasiswa yang berhak diwisuda adalah mereka yang telah dinyatakan lulus 

dengan surat keputusan yudisium dari Dekan fakultas, Direktur, dan Ketua 
Program Studi serta telah memenuhi semua persyaratan. 

2) Upacara wisuda wajib diikuti setiap mahasiswa sebagai syarat penerbitan ijazah. 
3) Wisuda dilaksanakan 4 kali dalam setahun yaitu pada bulan Desember, Maret, Juni 

dan September. 
4) Penyelenggaraan upacara wisuda dikoordinasikan oleh Biro Administrasi 

Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi (BAAKPSI) 
Universitas Mataram. 

5) Syarat-syarat dan tata cara serta teknis pelaksanaan wisuda akan ditetapkan 
kemudian dalam suatu ketentuan tersendiri. 

 
BAB VI 

SANKSI-SANKSI 
 

Pasal 23 
 

1) Bentuk sanksi yang dapat dikenakan kepada mahasiswa terkait dengan kewajiban 
akademis adalah sebagai berikut : 
a.  Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan program studi sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku sesuai pasal 6 di atas, dinyatakan DO dengan SK 
Rektor dan tidak diperbolehkan mendaftar kembali sebagai mahasiswa 
Universitas Mataram. 

b.   Mahasiswa yang meninggalkan studi tanpa ijin, diperhitungkan sebagai masa 
studi dalam kegiatan evaluasi. 
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c. Mahasiswa baru yang tidak mengikuti kegiatan akademik pada tahun yang 
bersangkutan (2 semester) tanpa ijin, dinyatakan mengundurkan diri dan 
kehilangan haknya sebagai mahasiswa Universitas Mataram. 

d.   Jenis-jenis pelanggaran berupa penitipan tanda tangan (daftar hadir), 
bekerjasama  dalam  ujian,  perjokian,  plagiat,  pemalsuan,  dan  penyuapan 
petugas, sanksinya diatur dalam buku pedoman fakultas masing-masing. 

2) Pelaksanaan sanksi sesuai dengan bentuk seperti yang disebutkan ayat 1 dan 2 
dapat diberikan oleh Rektor atau Dekan. 

 
 

Pasal 24 
 
Ketetapan sanksi untuk dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran 
diatur dalam kode etik dosen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
 

BAB VII 
PENUTUP 

 
Pasal 25 

 
1) Fakultas/program studi/program dapat membuat aturan tersendiri selama tidak 

bertentangan dengan tata tertib ini. 
2) Tata tertib ini mulai berlaku dan dilaksanakan sejak ditetapkan dengan periode 

evaluasi maksimal setelah 5 (lima) tahun. 
3) Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian oleh 

pimpinan universitas. 
4) Ketentuan fakultas/universitas terdahulu yang bertentangan dengan tata tertib ini 

dinyatakan tidak berlaku lagi. 
 
 

Ditetapkan di Mataram 
tanggal 20 Mei 2014 
 
Rektor, 
 
 
 
 
Prof. Ir. H. Sunarpi, Ph.D. 
NIP. 19620804 198609 1 001 
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LAMPIRAN 2 

PEDOMAN PENDIDIKAN FAKULTAS  TEKNIK  UNIVERSITAS  MATARAM  
Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mataram 

Nomor:    /PT21.H4.FT/I.01.02/2004 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 

UNIVERSITAS MATARAM 

FAKULTAS TEKNIK 
Jalan Majapahit 62 Mataram Telp. 636126 Fax (0370) 636523 

 

KEPUTUSAN 
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM 

NOMOR :         /PT21.H4.FT/I.01.02/2004 
 

TENTANG 
 

PEDOMAN PENDIDIKAN 
FAKULTAS  TEKNIK  UNIVERSITAS  MATARAM 

 
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM 

 

Menimbang :  a. Bahwa Tata Tertib Pendidikan Pada Universitas Mataram Tahun 
2001 perlu ditambah dengan peraturan khusus yang berlaku di 
Fakultas Teknik dalam bentuk Pedoman Pendidikan Fakultas Teknik 
Universitas Mataram; 

  b. bahwa Pedoman Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Mataram 
Tahun 2002/2003 perlu disesuaikan dengan perkembangan 
paradigma baru pendidikan, dan dengan peraturan-peraturan yang 
dikeluarkan   baik   oleh   Departemen   Pendidikan   Nasional   dan 
Universitas Mataram; 

  c. bahwa  untuk  mengatur  penyelenggaraan  pendidikan  atas  dasar 
sistem kredit yang telah disesuaikan dengan kebutuhan tersebut di 
atas dan dalam rangka usaha peningkatan efisiensi dan efektifitas 
pendidikan pada Fakultas Teknik, dipandang  perlu untuk 
menyempurnakan Pedoman Pendidikan Fakultas Teknik Universitas 
Mataram dan menerbitkannya dalam bentuk Buku Pedoman 
Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Mataram 2004/2005; 

 

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional; 

  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan 
Tinggi; 

  3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
a. Nomor : 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum   

Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 
b. Nomor : 0197/O/1995 tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja 

Universitas; 
  4. Keputusan Dirjen. Pendidikan Tinggi Nomor 232/DIKTI/Kep/1996 

tentang   Program   Studi   Pada   Program   Sarjana   di   Lingkungan 
Universitas Mataram; 
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  5. Keputusan Dirjen. Pendidikan Tinggi Nomor 115/DIKTI/Kep/1998 
tentang Pembentukan Program Studi S1 Teknik Mesin dan Program 
Studi Teknik Elektro Pada Fakultas Teknik Universitas Mataram; 

  6. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 
7600/J18.H/HK.01.12/2001 tentang Tata Tertib Akademik dan 
Pedoman Pelaksanaan Sistem Kredit Semester Universitas Mataram 

  7. Statuta Universitas Mataram 
 

MEMUTUSKAN 
Menetapkan : 
Pertama : Pedoman Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Mataram Tahun 

2004/2005. 
Kedua : Membatalkan semua peraturan penyelenggaraan proses pendidikan di  

lingkungan Fakultas Teknik Universitas Mataram yang bertentangan 
dengan peraturan ini. 

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan 
bahwa apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam   
ketetapan   ini   akan   diadakan   perbaikan   sebagaimana mestinya. 

 
PASAL 1 

UJIAN KHUSUS 
 
1. Ujian  khusus  Ujian  Akhir  Semester  deselenggarakan  dalam  rentang  Evaluasi  dan 

Pengumumam  Hasil  Ujian  Akhir  sesuai  kalender  akademik  dalam  semester  yang 
bersangkutan. Ujian khusus Ujian Tengah Semester diselenggarakan dalam rentang 
waktu dua minggu setelah Ujian Tengah Semester berakhir. 

2. Apabila mahasiswa yang terkena kondisi “terpaksa” (Tata Tertib Universitas pasal 
16) berada pada semester 1 s/d 4 dan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi 
butir 1, maka mata kuliah yang terkena kondisi “terpaksa” tidak dihitung untuk 
penentuan IP 

3. Apabila mahasiswa yang terkena kondisi  “terpaksa” berada pada semester  5 dan 
seterusnya dan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi butir 1,  maka mata kuliah 
yang terkena kondisi terpaksa dihitung untuk penentuan IP 

4. Apabila kondisi “terpaksa” terjadi pada rentang awal perkuliahan s/d Ujian Tengah 
Semester maka yang bersangkutan disarankan untuk mengambil cuti. 

5. Pemberitahuan kondisi “terpaksa” dilakukan paling lambat 1 hari sebelum pelaksaan 
ujian mata kuliah terkait kecuali musibah terjadi pada saat pelaksanaan ujian. Pada 
saat melakukan pemberitahuan, harus menyertakan surat keterangan orang tua dan 
surat keterangan yang berwenang. 

 
PASAL 2 

SISTEM PENILAIAN 
 

1. Nilai K akan diberikan kepada mahasiswa yang memprogram kan kegiatan dalam 
Kartu  Rencana  Studi  tetapi  tidak  mengikuti  Ujian  Tengah  Semester  atau  tidak 
mengikuti Ujian Akhir Semester atau tidak memenuhi jumlah kehadiran (75% dari 
jadual tatap muka) atau belum selesai PKL atau belum selesai Tugas Akhir. 

2. Nilai K  akan  diberikan  kepada  mahasiswa yang  memprogramkan kegiatan  dalam 
Kartu   Rencana   Studi   tetapi   tidak   menyelesaikan   Tugas   Besar   atau   tidak 
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menyelesaikan Praktikum. Nilai K pada kondisi ini akan tetap apabila s/d keluarnya 
Kartu Hasil Studi belum ada perubahan. 

3. Status nilai K adalah nol dan terhitung sebagai pembagi untuk menghitung IP 
 

PASAL 3 
PERPINDAHAN 

 
1. Perpindahan antar Perguruan Tinggi di lingkungan Fakultas Teknik Perpindahan 

antar Perguruan Tinggi  dapat diselenggarakan apabila : 
a. Mahasiswa Pindahan berasal dari Perguruan Tinggi Negeri 
b. Mahasiswa Pindahan berasal dari fakultas yang sama 
c. Mahasiswa Pindahan berasal Jurusan sejenis 
d. Mahasiswa Pindahan berasal Program Studi setingkat 
e.  Tersedia daya tampung 

2. Perpindahan antar fakultas di lingkungan Universitas Mataram 
 Perpindahan antar fakultas dapat diselenggarakan apabila : 
 a. Mahasiswa Pindahan berasal fakultas eksakta  
 b. Mahasiswa Pindahan mempunyai IPK untuk 2 semester tahun pertama ≥ 3,75 dan 

dalam kondisi ini yang bersankutan melakukan perpindahan. 
 c. Tersedia daya tampung 
3. Perpindahan antar Program Studi di lingkungan FakultasPerpindahan antara 

Program Studi dapat diselenggarakan apabila : 
 a. Mahasiswa Pindahan aktif kuliah pada 2 semester awal pada program studi asal. 
 b. Mahasiswa Pindahan mempunyai IPK untuk 2 semester awal adalah ≥ 2.5 dan 

dalam kondisi ini yang bersakutan melakukan perpindahan 
 c. Tersedia daya tampung. 
4.  Pindah Jalur 
 Pindah Jalur adalah masuknya lulusan DIII ke Jalur S1 di lingkungan Fakultas Teknik 

dapat diselenggarakan apabila: 
 a. Pindah jalur harus diarahkan ke Program Studi Non Reguler, bagi jurusan yang 

memiliki Program Studi Non 84amping, sedangkan yang belum memiliki Program 
studi Non Rguler dapat diterima di Program Studi Reguler 

 b. Mahasiswa yang bersangkutan adalah lulusan DIII Negeri, atau DIII yang ditugasi 
belajar oleh instansi Negeri. 

 c. Bagi  mahasiswa  butir  b  yang  memiliki  kualifikasi  program  studi  sejenis  maka 
kepada  yang  bersangkutan  dikenai  tes  masuk,  matrikulasi  2  smtr  ,  dan  paket 
program semester 7 dan 8. Materi matrikulasi ditentukan oleh oleh Ketua Jurusan 
dengan bobot minimal 36. 

 d. Bagi mahasiswa butir b yang memiliki kualifikasi program studi tidak sejenis 
tetapi harus dalam bidang ilmu teknik seperti arsitektur, planologi, lingkungan, 
poltek sipil, geologi, geodesi, kelautan dll (khusus bidang teknik sipil) atau fisika, 
elektro, mesin, industri, informatika, kimia, material, nuklir, dll (khusus bidang 
teknik mesin  atau  elektro),  maka  kepada  yang  bersangkutan  dikenai  tes  
masuk  dan konversi Mata Kuliah. 

 e. Masa studi bagi yang diterima pada penerimaan lintas jalur ditentukan oleh Ketua 
Jurusan. 

5. Perpindahan antar Program Studi di lingkungan Jurusan/prodi di Fakultas Teknik 
Perpindahan antar Program Studi Reguler ke Program Studi Non Reguler dapat 
diselenggarakan apabila : 
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 a. Mahasiswa Pindahan aktif kuliah pada 2 semester awal pada program studi asal. 
 b. Mahasiswa Pindahan tidak dalam kondisi DO 
 c. Masa studi diperhitungkan berdasarkan sisa perolehan sks. 
 d. Tersedia daya tampung. 
  

PASAL 4 
PRAKTIKUM DAN TUGAS BESAR 

 
1.  Tujuan   Praktikum   dan   Tugas   Besar   dalam   suatu   mata   kuliah   adalah   untuk 

memberikan ketrampilan praktis kepada mahasiswa sebagai kelengkapan dari mata 
kuliah yang bersangkutan. 

2. Untuk Praktikum dan Tugas Besar yang telah selesai dilaksanakan diberikan Surat 
Tanda Bukti Selesai oleh Dosen/Assisten yang bersangkutan. 

3. Surat Tanda Bukti Selesai merupakan syarat untuk mengikuti Ujian Semester, 
kecualiditentukan lain oleh Ketua Jurusan. 

4.  Lama  waktu  pelaksanaan  Tugas  Besar/Praktikum  ditentukan  oleh  masing-masing 
Pembina mata kuliah/Ketua Laboratorium dari Tugas Besar/ Praktikum tersebut. 

5. Beban kredit untuk Praktikum dan Tugas Besar dapat diberikan terpisah atau tidak 
terpisah dengan mata kuliah yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku di 
masing-masing program studi. 

 
PASAL 5 

PRAKTEK KERJA LAPANGAN 
 

1. Praktek  Kerja  Lapangan  (PKL)  dimaksudkan  untuk  memberi  kesempatan  kepada 
mahasiswa   agar   memperoleh   pengalaman   dan   pengetahuan   praktis   sesuai 
jurusannya. 

2. Tempat melaksanakan PKL adalah perusahaan, proyek, instansi terkait yang dipilih 
oleh mahasiswa dan disetujui oleh Program Studi/Ketua Jurusan. 

3. Syarat  PKL,  lama  PKL  dan  laporan  PKL  sesuai  ketentuan  yang  ditetapkan  
masing-masing program studi. 

4. Format Laporan PKL menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas. 
5. Laporan PKL mempunyai nilai antara C sampai A dan penilaiannya dilakukan oleh 

Dosen Pembimbing yang ditunjuk oleh Ketua Jurusan. 
6. PKL yang telah selesai dilaksanakan diberikan Surat Tanda Bukti Selesai oleh Dosen 

Pembimbing  yang bersangkutan. 
 

PASAL 6 
TUGAS AKHIR 

 
Segala hal yang terkait dengan Tugas Akhir (TA) mulai proses pengusulan sampai 
dengan proses  ujian  akhir  TA  baik  mengenai  prosedur,  substansi,  dan  format,  
dilaksanakan sebagaimana aturan yang termuat dalam Buku Pedoman Penulisan Tugas 
Akhir (SK Dekan No. 166/J18.1.31/HK/2004). 
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PASAL 7 
ATURAN TAMBAHAN 

 
Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan akademik yang dikeluarkan oleh Jurusan 
atau  Program   Studi  sejauh  tidak   bertentangan  dengan  surat   keputusan  ini  dapat 
diberlakukan. 
 

PASAL 8 
PENUTUP 

 
Surat  keputusan  ini  berlaku  sejak  tanggal  ditetapkan  dengan  ketentuan  bahwa  
segala sesuatu akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya bilamana 
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan. 
 

Ditetapkan di Mataram 
Tanggal     Agustus 2004 
Dekan 
 
 
ttd. 
 
Prof. Ir. Hadi Sutrisno 
NIP. 130520751 
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LAMPIRAN 3 

PERATURAN PEMBERIAN SANKSI TERHADAP  
PELANGGARAN DAN KECURANGAN AKADEMIK  

Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mataram 
Nomor: 2338/J18.1.31/HK/2005  
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 

UNIVERSITAS MATARAM 

FAKULTAS TEKNIK 
Jalan Majapahit 62 Mataram Telp. 636126 Fax (0370) 636523 

 

KEPUTUSAN 
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM 

NOMOR : 2338/J18.1.31/HK/2005 
 

TENTANG 
 

PERATURAN PEMBERIAN SANKSI TERHADAP 
PELANGGARAN DAN KECURANGAN AKADEMIK 

 
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM 

 

Menimbang : a. bahwa  untuk  menegakkan  disiplin  dan  kepatuhan  mahasiswa 
kepada ketentuan pelaksanaan pendidikan pada Fakultas Teknik 
Universitas Mataram, maka dipandang perlu menetapkan 
Peraturan Pemberian Sanksi terhadap Pelanggaran dan 
Kecurangan Akademik di Fakultas Teknik Universitas Mataram; 

  b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, 
kiranya perlu menerbitkan Surat Keputusan tentang Peraturan 
Pemberian Sanksi terhadap Pelanggaran dan Kecurangan 
Akademik di Fakultas Teknik Universitas Mataram; 

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang PendidikanNasional; 
  2. PP. No. 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi; 
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia : 

a.  No. 63 tahun 1982 tentang Organisasi Universitas Mataram 
b. No. 186/M tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Universitas 

Mataram; 
4.  Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia : 

a.  No. 211/U/1982 tentang Program Pendidikan Tinggi di Lingkungan 
Departemen Nasional Indonesia; 

b.  No. 088/O/2003 tentang Statuta Universitas Mataram; 
c.  No. 0375/O/1993 tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas 

Mataram; 
d. No. 0181/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas 

Mataram; 
5.  Keputusan Rektor Universitas Mataram : 

a. No. 753/J18.H/KP.02.06/2001 tentang Pengangkatan Dekan 
Fakultas Teknik Universitas Mataram; 

b. No. 5105/J18.H/HK.01.12/2002 tentang Pendelegasian Wewenang 
kepada Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Mataram untuk 
membuat dan menandatangani Surat Keputusan;   

  6. Tata Tertib Akademik dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Kredit 
Semester Universitas Mataram dan Buku Pedoman Pendidikan 
Fakultas Teknik Universitas Mataram; 
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Memperhatikan :   Hasil Rapat Senat Fakultas Teknik Universitas Mataram tentang 
Peraturan Pemberian Sanksi terhadap Pelanggaran dan 
Kecurangan Akademik di Fakultas Teknik Universitas Mataram 

 
 

MEMUTUSKAN 
 
Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM 

TENTANG PERATURAN PEMBERIAN SANKSI TERHADAP 
PELANGGARAN DAN KECURANGAN AKADEMIK DI FAKULTAS 
TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM 

 
 

BAB I 
PELANGGARAN DAN KECURANGAN 

DALAM PELAKSANAAN KUIS DAN UJIAN 
 

Pasal 1 
 

1.  Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti kuis atau mengikuti ujian adalah 
mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan peraturan yang ada. 

2.    Peserta  kuis  atau  peserta  ujian  yang  tidak  dapat  memperlihatkan  Kartu  Tanda 
Mahasiswa   (KTM),   KRS,   dan   surat   puas   untuk   mata   kuliah   tertentu   tidak 
diperkenankan mengikuti kuis atau ujian dan harus keluar dari ruangan ujian. 

3.  Peserta kuis atau peserta ujian yang mata kuliahnya tidak tercantum dalam KRS, 
tidak diperkenankan mengikuti ujian. 

 
 

Pasal 2 
 

1.  Selama   kuis   atau   ujian   berlangsung,   peserta   dilarang   bercakap-cakap   atau 
mengganggu peserta lain, pinjam meminjam alat, dan mengaktifkan ponsel. 

2.    Terhadap peserta yang melakukan pelanggaran pasal 2 ayat 1 tersebut dikenakan 
peringatan   pertama.   Apabila   setelah   diperingatkan   yang   bersangkutan   masih 
melakukan pelanggaran maka yang bersangkutan dikeluarkan dari ruangan kuis 
atau ujian. 

 
 

Pasal 3 
 
Peserta kuis atau peserta ujian yang kedapatan mempergunakan catatan/buku 
pelajaran, atau  dalam  bentuk  apapun  tanpa  seijin  dosen  penguji  atau  menerima  
atau  memberi bantuan catatan sewaktu kuis atau ujian berlangsung, atau melihat 
pekerjaan peserta lain atau memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain 
dikeluarkan dari ruangan kuis atau ruangan ujian seketika itu juga, dan dikenakan 
sanksi sebagai berikut: 
1.    Dibatalkan  hasil  kuis  mata  kuliah  yang  bersangkutan  apabila  kejadiannya  pada 

pelaksanaan kuis. 
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2. Dibatalkan seluruh hasil kuis dan ujian matakuliah pada semester yang 
bersangkutan apabila kejadiannya pada pelaksanaan ujian. 

 
 

Pasal 4 
 
1.  Seorang mahasiswa yang mengulangi pelanggaran dalam ujian seperti tersebut 

dalam pasal 3 selain dikenakan sanksi seperti dalam pasal 3 ayat 2 dikenakan pula 
skorsing selama satu semester berikutnya. 

2.    Selama skorsing  yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti semua 
kegiatan kurikuler Universitas Mataram dan masa skorsing diperhitungkan dalam 
masa studi 

3.    Skorsing tersebut diumumkan pada semua Jurusan di Fakultas Teknik. 
 
 

Pasal 5 
 
Peserta kuis atau peserta ujian yang terbukti menggantikan orang lain dan yang 
menyuruh dikenakan sanksi sebagai berikut: 
1.  Dibatalkan  semua  hasil  kuis  atau  hasil  ujian  mata  kuliah  selama  semester  yang 

bersangkutan. 
2.    Dikenakan skorsing selama satu semester berikutnya bila pelanggaran itu dilakukan 

dalam kuis dan masa skorsing dipertimbangkan dalam masa studi. 
3.    Dikenakan   skorsing   selama   dua   semester   berikutnya   apabila   pelanggaran   

itu dilakukan dalam masa ujian dan masa skorsing diperhitungkan dalam masa 
studi. 

4.    Selama skorsing yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti semua kegiatan 
kurikuler Universitas Mataram. 

5.    Skorsing tersebut diumumkan pada semua Jurusan di Fakultas Teknik. 
 
 

Pasal 6 
 
1.  Tindakan langsung terhadap pelanggaran/kecurangan yang dilakukan peserta kuis, 

ujian seperti tersebut dalam pasal 1 ayat 2, dan pasal 2 ayat 2 dilaksanakan oleh 
pengawas kuis atau pengawas ujian. 

2.    Pemberian sanksi pelanggaran/kecurangan seperti tersebut dalam pasal 3 
dilakukan oleh Dekan setelah mendapat laporan tertulis dari pengawas kuis atau 
panitia ujian. 

3.  Pemberian skorsing tersebut dalam dalam pasal 4 dan 5 diberikan oleh Rektor 
setelah menerima laporan dari Dekan. 

 
 

Pasal 7 
 
1.   Peserta kuis atau peserta ujian yang terbukti melakukan kerja sama dengan petugas 

(tenaga edukatif atau tenaga non-edukatif), terbukti menggantikan pekerjaan kuis 
atau pekerjaan ujian sebelum diperiksa/dinilai dosen penguji yang bersangkutan, 
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atau terbukti terlibat dalam pembocoran soal kuis atau soal ujian dikenakan sanksi 
seperti tersebut di dalam pasal 5. 

2.    Kepada petugas (tenaga edukatif atau tenaga non-edukatif) yang terbukti 
melakukan kerja sama dengan peserta kuis atau peserta ujian tersebut dalam ayat 1 
dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 
 

BAB II 
PELANGGARAN DAN KECURANGAN DALAM 

PELAKSANAAN TUGAS AKHIR DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN 
 

Pasal 8 
 
1.  Mahasiswa  penyusun  Tugas  Akhir  (disingkat  TA)  atau  Praktek  Kerja  Lapangan 

(disingkat PKL) bertanggung-jawab terhadap keaslian isi TA atau PKL. Pelanggaran 
terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi sebagai berikut: 

2.    Apabila penemuan pelanggaran ayat 1 masih dalam waktu penyusunan TA atau PKL, 
maka mahasiswa penyusun TA atau PKL diharuskan merevisi TA atau PKL. 

3. Apabila penemuan pelanggaran  ayat 1 setelah mahasiswa penyusun TA atau PKL 
dinyatakan lulus tugas akhir atau PKL, maka predikat kelulusannya dibatalkan. 

4.   Apabila  penemuan  pelanggaran  ayat  1  setelah  mahasiswa  penyusun  TA  atau  
PKL sudah   diwisuda,   maka   predikat   kelulusannya   dibatalkan   dan   dicabut   
gelar kesarjanaannya. 

 
Pasal 9 

 
1.  Pemberian sanksi pelanggaran atau kecurangan seperti tersebut pada pasal 8 ayat 2 

dan  ayat  3  dilakukan  oleh  Dekan,  setelah  mendapat  laporan  tertulis  dari  Ketua 
Jurusan. 

2.    Pemberian sanksi pelanggaran atau kecurangan seperti tersebut pada pasal 8 ayat 4 
dilakukan oleh Rektor, setelah mendapat laporan tertulis dari Dekan. 

 
 

BAB III 
PENUTUP 

 
Pasal 10 

 
Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri. 
 

 
Pasal 11 

 
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
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Pasal 12 
 
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan 
sebagai-mana mestinya. 
 
 

Ditetapkan di :Mataram 
Pada Tanggal : Nopember 2004 
Dekan, 
 
 
ttd 
 
Prof. Ir. Hadi Sutrisno 
NIP. 130520751 

  
 
Tembusan Yth: 
1.   Rektor Universitas Mataram 
2.   Dekan dalam lingkungan Universitas Mataram 
3.   Ketua Jurusan dalam lingkungan Fakultas Teknik Unram 
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LAMPIRAN 4 

DAFTAR DOSEN DAN STAF KEPENDIDIKAN  
PROGRAM STUDI ARSITEKTUR  

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM 
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DAFTAR DOSEN PROGRAM STUDI ARSITEKTUR 
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM 

 
No Nama Foto 

1 Buan Anshari, ST., M.Sc., Ph.D 

 

2 Jauhar Fajrin, ST., M.Sc.(Eng.)., Ph.D. 

 
 

3 Hariyadi, ST., M.Sc(Eng)., Ph.D 

 

4 Dr. I Wayan Yasa, ST., MT 

 

5 Dr. Ir. Sitti Hilyana, M.Si 

 

6 Dr. Muhajirah, ST., MT 

 

7 Rini S. Saptaningtyas, ST., M.Sc 

 

8 Teti Handayani, ST., MA 
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9 Zaedar Gazalba, ST., MT 

 

10 Fauza Hastati, ST., MT 

 

11 
Giska Ayu Pradana Putri Kamase, ST., 
M.Sc 

 

12 Pascaghana Jayatri Putra, ST., MT 

 

13 Lalu Wirahman Wiradarma, ST., M.Sc 

 

14 I Wayan Sugiartha, ST., MT 

 

15 Pathurahman, ST., MT 

 
 

16 I Nyoman Merdana, ST., MT. 

 

17 Ir. Miko Eniarti, MT 
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18 Rohani, ST., MT 

 

 

 
DAFTAR STAF KEPENDIDIKAN 

PROGRAM STUDI ARSITEKTUR FT UNRAM 
 

No Nama Foto 

1 Fitraturrahman, S. Kom 

 

2 Wahyudi, S.Pd 

 

3 Muhammad Rivai, SH 

 

4 Karunia Indah Fajriati, SE 

 

 

 


