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1. PENDAHULUAN 
1.1  SEJARAH 

Universitas Tribhuwana Tunggadewi, yang disingkat UNITRI, merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang beralamat di Jalan Telaga Warna, Tlogomas, 

Malang dan dibawah pengelolaan Yayasan Bina Patria Nusantara. Universitas Tribhuwana Tunggadewi berdiri dan mulai beroperasional berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor. 113/D/O/ 2001 tanggal 2 Agustus 2001. Perjalanan panjang Universitas Tribhuwana 

Tunggadewi (UNITRI) dimulai dengan pendiriannya yang dilakukan dalam 2 (dua) tahap. Pendirian tahap pertama pada tanggal 14 Desember 1987, sedangkan 

pendirian tahap kedua dilakukan pada tahun 2001.  Pada tahun 1988 UNITRI mulai melakukan kegiatan persiapan pelaksanaan pendidikan di Jalan Besar Ijen 

90-92 Malang. Selama kurun Waktu 1988-1989, UNITRI mempersiapkan perangkat keras dan perangkat lunak pendidikan tinggi tanpa menerima mahasiswa 

baru menunggu ijin operasional dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.Perjalanan panjang 

tersebut, dimotori oleh para pendiri yang berperan dalam pendirian UNITRI melalui Yayasan Pendidikan Bhakti Nusantara Malang, terdiri dari :  

 

 Soelaiman Sastrohamidjojo, BSc. (Alm) 

 Prof. Dr. Ir. Bambang Guritno 

 Prof. Dr. Ir. Wani Hadi Utomo 

 Prof. Dr. Ir. Sri Kumalaningsih, M.App.Sc. 

 Dr.Ir. Suntoyo Yitnosumarto (Alm) 

 Ir. H. Soemarjo (Alm) 

 Ir. Abdul Karim (Alm) 

 Prof. Dr. Ir. Eko Handayanto, M.Sc. 

 dr. H. Faruk Bakrie  

 Prof. Ir. Baskoro Winarno (Alm) 

 Kol. dr. Tom Uripan (Alm) 

 Brigjen  Pitut Suharto (Alm) 

 Prof.Dr.Ir. Loekito Adi Soehono, M.Agr. 

 SK Mendikbud No.056/0/1990 tanggal 05 Januari 1990, menjadi tahap awal menuju operasional UNITRI, dengan diperolehnya izin penyelenggaraan 

Sekolah Tinggi Pertanian (STIPER) Tribhuwana dengan Status Terdaftar oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Nusantara dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

RI, untuk program studi Agribisnis, Arsitektur Pertamanan, Teknologi Industri Pertanian dan Produksi Temak.Pada tahun 1995, Program Studi Agribisnis dan 
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Produksi Ternak memperoleh status Diakui atas dasar SK Dirjen Dikti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pada tahun yang sama,  

Sekolah Tinggi llmu Ekonomi (STIE) Tribhuwana yang juga didirikan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Nusantara, memperoleh ijin operasional dari Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Status Terdaftar untuk Program Studi Manajemen dan Akuntansi.Sejak 1990 

sampai dengan 1997, kegiatan proses belajar-mengajar di STIPER dan STIE Tribhuwana berlangsung di kampus Jalan Besar Ijen 90-92 Malang, yang disewa 

dari Badan Pendidikan dan Koperasi Majapahit, Propinsi Jawa Timur. Berkat upaya keras Yayasan Pendidikan Bhakti Nusantara, se jak bulan Agustus 1997 

STIPER dan STIE Tribhuwana menempati kampus milik sendiri di Jalan Telaga Warna Blok C, Tlogomas Malang, yang diresmikan penggunaannya pada 

tanggal 13 September 1997 oleh Gubernur Jawa Timur, H.M Basofi Sudirman (Alm). 

 Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 113/D/O/2001 tanggal 2 Agustus 2001, STIPER Tribhuwana 

dan STIE Tribhuwana dikembangkan menjadi Universitas Tribhuwana Tunggadewi (UNITRI)  dengan 3 Fakultas bidang Ilmu Eksakta yaitu Fakultas Pertanian, 

Fakultas Peternakan, Fakultas Teknik, dan 2 Fakultas bidang Ilmu Sosial yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang memiliki 13 

Program Studi,terdiri dari 12 program studi Sarjana(S-1) dan 1 program Diploma III (D-III) Akuntansi.Di dalam perjalanannya, beberapa program studi tidak 

diaktifkan dan Fakultas Peternakan digabung kedalam Fakultas Pertanian atas dasar pertimbangan pengelolaan. 

 Pengembangan lebih lanjut, UNITRI memperoleh Izin dari Dirjen Dikti Depdiknas untuk menyelenggarakan Program Magister Manajemen Agribisnis 

(pada tahun 2002), Program D-IV Bidan Pendidik, Program Studi Ilmu Keperawatan (S1) dan Program Studi Ilmu Komunikasi (S1) pada tahun 2005, disusul 

Program Magister Administrasi Publik pada tahun 2008.Pada tanggal 30 November 2011 berdasarkan SK dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, nomor: AHU-8032.AH.01.04. tahun 2011 tentang Pengesahan Yayasan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka yayasan yang menaungi Universitas  Tribhuwana Tungadewi memperoleh Pengesahan Akta Pendirian dengan 

nama Yayasan Bina Patria Nusantara Malang, sesuai Akta Nomor 32 tanggal 20 Juli 2011. Pada tahun 2012, bertambah penyelenggaraan Progam Profesi 

Ners. 

 Pada pengelolaan Yayasan Bina Patria Nusantara tersebut, Rektor mendapatkan persetujuan Yayasan dan pertimbangan Senat Universitas untuk 

mendirikan Fakultas Ilmu Pendidikan di tahun 2016, dengan 3 Program Studi Sarjana(S-1), yaitu : Pendidikan Biologi, Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan 

Pendidikan Matematika. 

 Berbagai penghargaan dari Kopertis Wilayah VII juga berhasil diterima oleh UNITRI, yaitu : 

1. Pada tahun 2011, UNITRI mendapat penghargaan sebagai Perguruan Tinggi berprestasi di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

(Kelompok Universitas) 

2. Pada tahun 2012, UNITRI mendapat penghargaan sebagai Perguruan Tinggi berprestasi Kelembagaan dan Tata Kelola, Penelitian dan  Pengabdian 

kepada Masyarakat, serta Kemahasiswaan 

3. Pada tahun 2014, UNITRI mendapat Penghargaan sebagai Perguruan Tinggi Swasta yang Berprestasi pada Empat Bidang Penilaian, yaitu Bidang 
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Tatakelola Kelembagaan  dan Kerjasama, Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Bidang 

Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 

Sampai dengan TA. 2017/2018 seluruh program studi di lingkungan UNITRI telah Terakreditasi. Hasil akreditasi ulang program studi di lingkungan UNITRI 

cukup menggembirakan, sebanyak 95% dari keseluruhan program studi di lingkungan UNITRI telah terakreditasi A dan B ser ta pada tahun 2015 UNITRI secara 

institusi terakreditasi C. Pada tahun 2017, UNITRI berada pada peringkat 73 dalam peringkat Perguruan Tinggi se-Jawa Timur yang dirilis oleh Koordinator 

Perguruan Tinggi Swasta wilayah VII Jawa Timur. UNITRI dengan moto : “Pendidikan Untuk Semua”.  

 

1.2 Visi, Misi, Tujuan, Dan UNITRI BERDIKARI 
VISI 

Menjadi universitas kerakyatan yang berkompeten dan berkualitas 

Deskripsi Visi: 

1. Universitas Kerakyatan, adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk seluruh lapisan  masyarakat tanpa mengenal  

diskriminasi dan berwawasan kebangsaan 

2. Berkompeten dan Berkualitas, adalah  penyelenggara  pendidikan  tinggi  yang diakui  oleh  publik  untuk  menyiapkan  peserta  didik yang memiliki  

kompetensi akademik & atau profesional berbasis KKNI 

MISI 

1. Menyelenggarakan    pendidikan    tinggi    bagi    seluruh    lapisan    masyarakat    yang berkompeten, berkualitas, dan berdaya saing 

2. Mengembangkan kajian ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam bentuk penelitian dasar, terapan, dan pengembangan 

3. Melaksanakan   pengabdian   kepada   masyarakat   melalui   kegiatan   pemberdayaan masyarakat 

4. Menjalin kerjasama yang berkesinambungan dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri 

5. Membangun tata kelola universitas yang berbasis mutu, dan efisien 

TUJUAN 

1. Menghasilkan  lulusan  yang  berkarakter  BERDIKARI,  mandiri  dan  bertaqwa  kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

2. Menghasilkan  lulusan  yang  berkompeten,  kreatif  serta  profesional  di  bidang  ilmu pengetahuan dan teknologi; 

3. Menghasilkan   karya   penelitian   inovatif   yang   mendorong   pengembangan   ilmu pengetahuan dan teknologi; 

4. Menghasilkan pengabdian masyarakat berbasis ilmiah bagi kemaslahatan masyarakat luas; 

5. Menghasilkan  kerjasama  kemitraan  yang  bermanfaat  bagi  perguruan  tinggi  dan stakeholder; 

6. Terwujudnya lembaga yang sesuai standar nasional pendidikan tinggi yang baik; 
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7. Menerapkan   dan   mengembangkan   tata   pamong   yang   baik   dan  mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas,  tanggung jawab dan 

keadilan 

 

UNITRI BERDIKARI 

UNITRI BERDIKARI adalah nilai-nilai khusus yang diterapkan oleh UNITRI dalam membentuk karakter mahasiswa dan lulusan yang baik dan tangguh 

di masyakarat. 9 sikap dalam BERDIKARI tersebut adalah memBelajarkan diri, Religius, Dedikasi, Inisiatif, Komunikasi, Andal, Rasional, Integritas. Proses 

penerapan UNITRI BERDIKARI ini diwujudkan dalam berbagai jenis kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa UNITRI sejak semester pertama hingga 

akhir. Masing-masing kegiatan yang dilakukan memiliki tujuan untuk menerapkan, melatih, dan mengembangkan 9 sikap BERDIKARI pada semua mahasiswa 

UNITRI. 

1.3  Fakultas dan Program Studi 
Universitas Tribhuwana Tunggadewi terdiri dari 6 Fakultas yang menyelenggarakan 1 program studi Diploma IV, 15 program studi sarjana (S1), dan 2 

program studi pasca sarjana (S2) (Tabel 1). 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. 

Program Sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang (a) menguasai dasar-dasar ilmiah dan ketrampilan dalam bidang keahliannya sehingga mampu 

menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian yang ada dalam kawasan keahliannya, (b) mampu menerapkan ilmu pengetahuan 

dan ketrampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku 

yang sesuai dengan tata kehidupan bersama,  (c) mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahl iannya maupun dalam 

kehidupan bersama di masyarakat, dan (d) mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan  /  teknologi sesuai dengan keahliannya. 

Program Diploma IV diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin maupun yang belum akrab 

sifat-sifat maupun konstektualnya secara mandiri, baik dalam bentuk pelaksanaan maupun tanggung jawab pekerjaannya serta mampu melaksanakan 

pengawasan dan bimbingan atas dasar ketrampilan manajerial yang dimilikinya. 

 

Tabel 1.  Fakultas dan Program Studi di Universitas Tribhuwana Tunggadewi 

Program Studi Strata Fakultas Gelar Akademik Singkatan 
Beban Studi 

(SKS) 

Lama 

Studi 

Status 

Akreditasi 

D-IV Bidan Pendidik 
Program 

Diploma (D4) 
Ilmu Kesehatan ( FIKES ) Sarjana Sain Terapan S.ST. Min 144 

Maks. 7 

Tahun 
B 
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Agribisnis 
Program Sarjana 

(S1) 
Pertanian ( FP ) Sarjana Pertanian S.P. Min 144 

Maks. 7 

Tahun 
A 

Arsitektur Lansekap 
Program Sarjana 

(S1) 
Pertanian ( FP ) 

Sarjana Arsitektur 

Lanskap 
S.SArl. Min 144 

Maks. 7 

Tahun 
B 

Agroteknologi 
Program Sarjana 

(S1) 
Pertanian ( FP ) Sarjana Pertanian S.P. Min 144 

Maks. 7 

Tahun 
A 

Teknologi Industri 

Pertanian 

Program Sarjana 

(S1) 
Pertanian ( FP ) 

Sarjana Teknologi 

Pertanian 
S.TP. Min 144 

Maks. 7 

Tahun 
B 

Peternakan 
Program Sarjana 

(S1) 
Pertanian ( FP ) Sarjana Peternakan S.Pt. Min 144 

Maks. 7 

Tahun 
B 

Manajemen 
Program Sarjana 

(S1) 
Ekonomi ( FE ) Sarjana Ekonomi S.E. Min 144 

Maks. 7 

Tahun 
B 

Akuntansi 
Program Sarjana 

(S1) 
Ekonomi ( FE ) Sarjana Ekonomi S.E. Min 144 

Maks. 7 

Tahun 
B 

Teknik Sipil 
Program Sarjana 

(S1) 
Teknik ( FT ) Sarjana Teknik S.T. Min 144 

Maks. 7 

Tahun 
B 

Teknik Kimia 
Program Sarjana 

(S1) 
Teknik ( FT ) Sarjana Teknik S.T. Min 144 

Maks. 7 

Tahun 
B 

Ilmu Administrasi 

Negara 

Program Sarjana 

(S1) 

Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik ( FISIPOL ) 
Sarjana Sosial S.Sos. Min 144 

Maks. 7 

Tahun 
B 

Ilmu Komunikasi 
Program Sarjana 

(S1) 

Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik ( FISIPOL ) 

Sarjana Ilmu 

Komunikasi 
S.I.Kom. Min 144 

Maks. 7 

Tahun 
B 

Ilmu Keperawatan 
Program Sarjana 

(S1) 
Ilmu Kesehatan ( FIKES ) Sarjana Keperawatan S.Kep. Min 144 

Maks. 7 

Tahun 
B 

Pendidikan Biologi 
Program Sarjana 

(S1) 
Ilmu Pendidikan (FIP) Sarjana Pendidikan S.Pd. Min. 144 

Maks. 7 

Tahun 

Proses 

Akreditasi 

Pendidikan Guru Program Sarjana Ilmu Pendidikan (FIP) Sarjana Pendidikan S.Pd. Min. 144 Maks. 7 Proses 
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Sekolah Dasar (S1) Tahun Akreditasi 

Pendidikan 

Matematika 

Program Sarjana 

(S1) 
Ilmu Pendidikan (FIP) Sarjana Pendidikan S.Pd. Min. 144 

Maks. 7 

Tahun 

Proses 

Akreditasi 

Ekonomi Pertanian 
Program Pasca 

Sarjana (S2) 
Pasca Sasrjana 

Magister Ekonomi 

Pertanian 
M.EP Min 24 

Maks. 3 

Tahun 
B 

Ilmu Administrasi 

Negara 

Program Pasca 

Sarjana (S2) 
Pasca Sasrjana 

Magister Administrasi 

Publik 
M.AP Min 24 

Maks. 3 

Tahun 
B 

 

2. STRUKTUR ORGANISASI 
2.1 Struktur Organisasi 

Universitas Tribhuwana Tunggadewi dipimpin oleh Rektor yang dibantu oleh Wakil Rektor. Rektor bertanggung jawab kepada Yayasan Bina Patria 

Nusantara (YBPN). Dalam Pengambilan Keputusan, Rektordi dampingi oleh 3 Wakil Rektor dibidang Akademik, Sistem Informasi dan Inovasi; Bidang Tata 

Kelola Sumberdaya; serta Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Kemahasiswaan. Rektorat didukung oleh Senat Universitas dan Badan Penjaminan Mutu 

(BPM). Untuk kelancaran dan pengembangan, Universitas Tribhuwana Tunggadewi dilengkapi dengan Biro Administrasi Akademik (BAA), Biro Administrasi 

Kemahasiswaan (BAK) dan Biro Administrasi  Keuangan dan Umum (BAKU). 

 Fakultas dipimpin oleh Dekan yang betanggung jawab kepada Rektor tentang  kelancaran proses belajar-mengajar di tingkat fakultas, dan 

pengembangan fakultas, khususnya dalam bidang pendidikian dan pengajaran. Fakultas terdiri dari satu atau beberapa Program Studi yang dipimpin oleh 

Kepala Program Studi.  

2.1.1 Personalia 
Rektor : Prof. Dr. Ir. Eko Handayanto, M.Sc. 

Wakil Rektor I : Dr. Ir. Widowati, MP. 

Wakil Rektor II : Dr. Ir. Sumarno, MP 

Wakil Rektor III : Dr. Totok Sasongko, MM. 

Kepala Badan Penjaminan Mutu : Dr. Ir., KGS Ahmadi, MP. 

Dekan Fakultas   

 Fakultas Pertanian  : Dr. Ir. Amir Hamzah, MP 

 Fakultas Teknik : Dr. Nawir Rasidi,ST.,MT. 
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 Fakultas Ekonomi : Dr. Nur Ida Iriani, MM. 

 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Dr. Willy Tri Hardianto, S.Sos., MAP.., MM. 

 Fakultas Ilmu Kesehatan  : Drs. Sugeng Rusmiwari, M.Si 

 Fakultas Ilmu Pendidikan : Dr. M. Rifa’i., SE., MM. 

Biro Administrasi   

 Biro Administrasi Akademik (BAA) : Ir. Edyson Indawan, MP. 

 Biro Kemahasiswaan (BAK) : Dr. Agung Suprojo, S.Sos., MAP. 

 Biro AdministrasiKeuangan dan Umum (BAKU) : Rustiningrum, S.Sos 

Kepala Program Studi   

 Agribisnis : Ninin Khoirunisa, S.P., MP. 

 Arsitektur Lansekap : Irawan Setyabudi, ST., MT. 

 Teknologi Industri Pertanian : Lorine Tantalu, S.Pi., MP., M.Sc 

 Agroteknologi : Reza Prakoso Dwi Julianto, S.P., M.P 

 Peternakan : Ariani Trisna Murti, S.Pt., M.P 

 Teknik Sipil : Ikrar Hanggara, S.T., M.T 

 Teknik Kimia : SP. Abrina Anggraini, S.T, M.T 

 Manajemen : Rizki Aprilia Dwi Susanti, S.E., M.M 

 Akuntansi : Risnaningsih, SE, MSA (HumBis) 

 Ilmu Administrasi Negara : Roro Merry Chornelia W, S.Pd., M.AP 

 Ilmu Komunikasi : Fathul Qorib, S.I.Kom., M.I.Kom 

 Ilmu Keperawatan : Wahyu Dini Metrikayanto, S,Kep., Ns 

 Pendidikan Biologi : Chandra Adi Prabowo, S.Pd., M.Pd 

 Pendidikan Guru Sekolah Dasar : Kardiana Metha Rozhana, S.Pd., M.Pd 

 Pendidikan Matenatika : Nathasa Pramudita Irianti, S.Pd., M.Pd 

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) : Dr. Ir. Eko Marhaeniyanto, MP. 

Kepala Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan (LP3) : Dr. Dian Noorvy K., ST., MT 

Kepala Lembaga Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK) : Anung Prasetyo N, S.E., M.MA 
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3.  SISTEM PENDIDIKAN 
3.1 Pengertian Sistem Kredit Semester 
  Sistem pendidikan yang dianut oleh Universitas Tribhuwana Tunggadewi adalah Sistem Kredit Semester, yaitu suatu sistem penyelenggaraan pendidikan 

dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar , dan beban 

penyelenggaraan program. 

  Sistem Kredit Semester dilaksanakan berdasarkan  : 

a. Undang-undang RI no 20 tahun 2003 tentang SIstem Pendidikan Nasional  

b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi 

c. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar 

Mahasiswa. 

d. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

Kredit, adalah satuan yang menyatakan beban suatu mata kuliah secara kuantitatif.  Semester, adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 

sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.  Satuan Kredit Semester 

selanjutnya disingkat SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per 

minggu sebanyak  

 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: 

o kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;  

o kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan  

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

 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:  

o kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan  

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

 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, 

dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.  

Sistem semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang menggunakan satuan waktu terkecil tengah tahunan yang disebut semester. 

Satu semester setara dengan 16-19 minggu kerja dalam arti minggu perkuliahan efektif termasuk ujian akhir, atau sebanyak-banyaknya 22 minggu kerja termasuk 

waktu evaluasi ulang dan minggu tenang. Penyelenggaraan pendidikan dalam satu semester terdiri dari kegiatan-kegiatan perkuliahan teori, praktikum, kerja 

lapangan, dalam bentuk tatap muka, kegiatan akademik terstruktur dan mandiri.  
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3.2 Beban Studi Satu Semester  
  Beban studi mahasiswa dalam satu semester ditentukan atas dasar rata-rata waktu kerja 6-8 jam per hari selama 6 hari berturut-turut, dan kemampuan 

individu. Jika dianggap seorang mahasiswa secara normal bekerja 6-8 jam pada siang hari dan 2 jam pada malam hari selama 6 hari berturut-turut, maka seorang 

mahasiswa diperkirakan memiliki waktu belajar 8-10 jam per hari atau 48-60 jam per minggu. Karena 1 sks setara dengan 3 jam per minggu, maka beban studi 

mahasiswa untuk satu semester akan sama dengan 16-20 sks atau rata-rata 18 sks. Penentukan beban studi satu semester juga memperhatikan kemampuan 

individu mahasiswa atas dasar hasil studi seorang mahasiswa pada semester yang lalu yang diukur dengan Indeks Prestasi.  

NA x SKS 

IPs/IPK =  --------------------------------- 

SKS 

dimana:  

IP adalah Indeks Prestasi (IP semester atau IP kumulatif); K adalah SKS mata kuliah yang diambil; NA adalah nilai akhir masing-masing mata kuliah, n adalah 

banyaknya mata kuliah yang diambil 

 

3.3 Bobot Penilaian dan Penilaian Kemampuan Akademik 
Penilaian kemampuan akademik mahasiswa terhadap penguasaan suatu mata kuliah selama satu semester, meliputi kegiatan terstruktur dan mandiri, hasil 

ujian tengah semester, hasil ujian akhir semester, dan praktikum. Masing-masing kegiatan diberi bobot yang ditentukan menurut imbangan materi kegiatan 

secara keseluruhan dalam satu semester. Bobot adalah besaran atau koefisien yang diberikan kepada setiap kegiatan penilaian suatu mata kuliah yang 

mencerminkan tingkat kedalaman suatu kegiatan penilaian dan digunakan untuk menghitung atau menentukan nilai akhir kemampuan akademik untuk mata 

kuliah tersebut. Nilai akhir untuk mata kuliah dengan praktikum adalah jumlah nilai ujian tengah semester, nilai ujian akhir semester, nilai praktikum dan nilai 

tugas terstruktur. Untuk mata kuliah tanpa praktikum, nilai akhir adalah jumlah nilai ujian tengah semester, nilai ujian akhir semester, dan nilai tugas terstruktur. 

Masing-masing kegiatan diberi penilaian dalam bentuk nilai mutu, yang menunjukkan tingkat kemampuan mahasiswa dalam mengikuti penilaian kegiatan 

akademik.  Perhitungan Nilai Akhir adalah sebagai berikut: 

) +  +  + (

)  (+)  (+)  (+)  (
 = 

k
1=i

k
1=i

BpBaBmBt

NpxBpNaxBaNmxBmNtxBt
NA




 

dimana: 

NA  adalah nilai akhir , N adalah nilai mutu dalam angka: kegiatan terstruktur, (Nt) ujian tengah semester (Nm),  ujian akhir semester (Na) dan praktikum (Np); B 

adalah bobot nilai kegiatan terstruktur (Bt), ujian tengah semester (Bm), ujian akhir  semester, (Ba) dan praktikum (Bp).  Bobot Penilaian baku yang disepakati untuk 
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komposisi  diatas adalah sebagai berikut  

Nilai angka skala 100 Nilai huruf Nilai angka skala 4 

>80 - 100 A 4.0 

75 - 80 B+ 3.5 

69 - 75 B 3.0 

60 - 69 C+ 2.5 

55 - 60 C 2.0 

51 - 55 D+ 1.5 

44 –51 D 1.0 

0 –44 E 0 

 

3.4  Evaluasi Keberhasilan Studi 

3.4.1  Evaluasi Tiap Semester / Semesteran 
Evaluasi keberhasilan studi semester dilakukan pada tiap akhir semester dengan tujuan untuk menentukan besarnya beban kredit mata kuliah dan / 

atau kegiatan akademik lainnya yang boleh diambil pada semester berikutnya, atas dasar Indeks Prestasi (IP) yang diperoleh pada semester sebelumnya. 

Pedoman penentuan besarnya beban kredit mata kuliah per semester atas dasar IP adalah sebagai berikut: 

 

Indeks Prestasi (IP) Beban kredit maksimum pada  

Semester berikutnya 

 3.00 22-24 sks 

2.50 – 2.99 19-21 sks 

2.00 - 2.49 16-18 sks 

1.50 – 1.99 12-15 sks 

 1.50  12 sks 

Hasil evaluasi keberhasilan studi tiap semester dituangkan dalam Kartu Hasil Studi (KHS) yang ditanda tangani oleh Dekan fakultas terkait dan Dosen Penasehat 

Akademik 
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 3.4.2 Evaluasi Tahunan 
A. Program Sarjana 

(a) Evaluasi Dua Tahun Pertama dan Kedua 

 Evaluasi dua tahun pertama: dilakukan pada akhir dua tahun pertama terhitung sejak mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa Universitas 

Tribhuwana Tunggadewi untuk pertama kalinya. Dalam waktu dua tahun pertama tersebut mahasiswa harus telah mengumpulkan minimal 48 sks, 

dan memiliki IP kumulatif minimal 2.0. Apabila tidak memenuhi syarat tersebut diatas, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan 

melanjutkan studi di Universitas Tribhuwana Tunggadewi. 

 Evaluasi dua tahun kedua: mahasiswa harus telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 96 sks, dan memiliki IP kumulatif minimal 2.0. Apabila tidak 

memenuhi syarat tersebut diatas, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi di Universitas Tribhuwana Tunggadewi 

(b)  Evaluasi Akhir Program Studi Sarjana 

  Jumlah kredit yang harus dikumpulkan oleh seorang mahasiswa untuk menyelesaikan program studi sarjana mencapai 144 - 160 sks termasuk 

skripsi, kuliah kerja nyata dan praktek kerja lapangan. Mahasiswa yang telah mengumpulkan sekurang-kurangnya sejumlah sks minimum tersebut di atas 

dapat dinyatakan telah menyelesaikan program studi sarjana apabila memenuhi syarat-syarat: 

(a) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2.0. 

(b) Nilai D tidak melebihi 5% dari beban kredit keseluruhan (±3 MK) 

(c) Tidak ada nilai E. 

(d) Lulus ujian skripsi 

(e) Telah mempublikasikan karya Ilmiah  

 

3.5 Beban dan Masa Studi 
Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan (DIV) dengan beban minimal 144 SKS dan maksimal 160 SKS. Beban tersebut dapat ditempuh 

dalam waktu 3,5 tahun sampai dengan 7 tahun (Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 pasal 16 ayat 1 poin f.) terhitung mulai saat mahasiswa terdaftar dan 

belajar di Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Untuk Selama menempuh studi di UNITRI mahasiswa memiliki kesempatan untuk Cuti Akademik sebanyak 

maksimal 2 semester tanpa mendapatkan tambahan batas masa studi. 

Program Sarjana  (S1) dengan beban minimal 144 SKS dan maksimal 160 SKS. Beban tersebut dapat ditempuh dalam waktu 3,5 tahun sampai 

dengan 7 tahun (Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 pasal 16 ayat 1 poin f.) terhitung mulai saat mahasiswa terdaftar dan belajar di Universitas Tribhuwana 

Tunggadewi. Untuk Selama menempuh studi di UNITRI mahasiswa memiliki kesempatan untuk Cuti Akademik sebanyak maksimal 2 semester tanpa 

mendapatkan tambahan batas masa studi.  
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Program Magister  (S2) dengan beban minimal 36 SKS. Beban tersebut dapat ditempuh dalam waktu 2 tahun sampai dengan 4 tahun 

(Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 pasal 16 ayat 1 poin g.) terhitung mulai saat mahasiswa terdaftar dan belajar di Universitas Tribhuwana Tunggadewi. 

Untuk Selama menempuh studi di UNITRI mahasiswa memiliki kesempatan untuk Cuti Akademik sebanyak maksimal 2 semester tanpa mendapatkan 

tambahan batas masa studi.  

Jika selama masa studi tersebut mahasiswa tidak aktif (Tidak Registrasi Keuangan dan Registrasi Akademik) sebanyak 2 semester  berturut-turut  tanpa 

ada surat ijin cuti, maka mahasiswa tersebut dinyatakan mengundurkan diri. Bagi mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi pada rentang waktu masa 

studi tersebut (S1 dan DIV maksimal 14 semester. S2 Maksimal 8 Semester), tidak memperoleh tambahan masa studi dan dianggap putus studi (drop out). 

Kepada yang bersangkutan diberi Surat Keterangan Pernah Kuliah (SKPK) di UNITRI beserta transkrip akademik untuk mata kuliah yang memiliki nilai yang 

diterbitkan oleh BAA atau Unit Pengelola. 

 

3.6 Kuliah dan Praktikum 
  Mahasiswa diwajibkan mengikuti semua kegiatan kuliah, praktikum dan kegiatan akademik lainnya sesuai dengan rencana studinya secara tertib dan teratur 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama masa kuliah dan praktikum juga diberikan tugas-tugas terstruktur yang merupakan komponen penilaian akademik. 

 

3.7  Ujian Semester  
 Ujian semester dilaksanakan pada pertengahan semester (Ujian Tengah Semester / UTS) dan akhir semester (Ujian Akhir Semester / UAS) yang 

meliputi perkuliahan dan praktikum. Seorang mahasiswa diperkenankan mengikuti Ujian Akhir Semester apabila telah,  

(a) Membayar SPP satu semester.  

(b) Melakukan pendaftaran ulang, 

(c) Menyelesaikan tugas-tugas praktikum.  

(d) Mengikuti kegiatan perkuliahan minimal 80%; apabila jumlah kehadiran kurang dari 80% mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester 

mata kuliah yang bersangkutan.Lebih lanjut, nilai yang tercantum dalam KHS adalah seluruh nilai selain UAS dan selain E 

 

3.8 Praktek Kerja Lapang (PKL) 
PKL (Praktek Kerja Lapangan) yang berbobot 3 sks merupakan kegiatan latihan praktek di lapangan (di pemerintahan/ perusahaan/BUMN/ badan-

badan usaha) untuk pembentukan profesi. Untuk dapat melaksanakan Ujian PKL, seorang mahasiswa harus telah menempuh 110 sks dengan IP kumulatif 

minimal 2.0 dan terdaftar sebagai mahasiswa aktif. Pada akhir kegiatan, mahasiswa harus membuat laporan tertulis untuk digunakan dalam ujian PKL, serta 

memenuhi persyaratan administrasi dan keuangan yang ditentukan oleh universitas. Kegiatan PKL harus diprogramkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS). PKL 
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harus dilaksanakan sekurang-kurangnya 30 hari kerja. Tatacara penulisan Laporan PKL diatur dalam Buku Pedoman Penulisan pada masing-masing Program 

Studi. 

 

 3.9 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
  KKN (Kuliah Kerja Nyata) yang berbobot 3 sks merupakan salah satu kegiatan pengabdian pada masyarakat yang wajib dilakukan oleh mahasiswa. Untuk 

dapat mengikuti KKN, seorang mahasiswa harus melengkapi persyaratan sebagai berikut : 

1. telah mengikuti ORIENTASI PENDIDIKAN, 

2. telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 70 SKKK (Satuan Kredit Kegiatan Kemahasiswaan), 

3. mengumpulkan 110 SKS dengan IP kumulatif minimal 2.0, tanpa NILAI E, dan terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester pendaftaran KKN, 

4. Mahasiswa harus membuat laporan tertulis untuk digunakan dalam ujian KKN, serta memenuhi persyaratan administrasi dan keuangan yang ditentukan 

oleh Universitas.  

5. Sesuai pembebanan dalam  Sistem Kredit Semester Kegiatan KKN harus dilaksanakan sekurang-kurangnya 25-30 hari kerja. 

 

3.10 Tugas Akhir 

3.10.1 Jenis Tugas Akhir 
Tugas akhir untuk menyelesaikan studi program Sarjana (S1) dan Diploma Empat/Sarjana Terapan (DIV) di Universitas Tribhuwana Tunggadewi 

adalah membuat Karya Tulis Ilmiah yang disebut SKRIPSI yang berbeban 6 sks (program Sarjana). Pelaksanaan Tugas akhir dibantu oleh Dosen Pembimbing 

Tugas yang membantu mengarahkan mahasiswa dalam mencari masalah yang dijadikan topik tugas akhir, serta membimbing dan menila i usulan tugas akhir, 

seminar, pelaksanaan dan penulisan laporan tugas akhir. Tugas akhir dapat dilaksanakan apabila mahasiswa telah,mengumpulkan minimal 130 SKS untuk 

program Sarjana dengan IP kumulatif minimal 2.0 tanpa nilai E.  Menyusun usulan penelitian untuk skripsi (program Sarjana) yang disahkan oleh Dosen 

Pembimbing. Tatacara penulisan Skripsi / Tugas Akhir diatur dalam ‘Buku Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi dan Buku Pedoman Penyusunan Publikasi 

/ Karya Ilmiah Universitas Tribhuwana Tunggadewi”.  

Tugas akhir untuk menyelesaikan studi program magister (S2) di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Tribhuwana Tunggadewi adalah membuat Karya 

Tulis Ilmiah yang disebut TESIS dengan beban 8 sks (Sekolah Pascasarjana). Pelaksanaan Tugas akhir dibantu oleh Dosen Pembimbing Tugas yang 

membantu mengarahkan mahasiswa dalam mencari masalah yang dijadikan topik tugas akhir, serta membimbing dan menilai usulan tugas akhir, seminar, 

pelaksanaan dan penulisan laporan tugas akhir. Tugas akhir dapat dilaksanakan apabila mahasiswa telah,mengumpulkan minimal 30 SKS untuk Sekolah 

Pascasarjana dengan IP kumulatif minimal 3.00 tanpa nilai E. Tatacara penulisan Tesis / Tugas Akhir diatur dalam ‘Buku Pedoman Penulisan Tesis Sekolah 

Pasca Sarjana Universitas Tribhuwana Tunggadewi”. 
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3.10.2 Dosen Pembimbing Tugas Akhir 
 Dosen pembimbing tugas akhir di program sarjana (S1) dan Diploma Empat/Sarjana Terapan (DIV) adalah staf pengajar di lingkungan Universitas 

Tribhuwana Tunggadewi dengan persayaratan minimal sebagai berikut: 

Pembimbing Utama  

o Jenjang Pendidikan terakhir Magister  : Lektor 

o Jenjang Pendidikan terakhir Doktor : Asisten Ahli  

Pembimbing Pendamping  

o Jenjang Pendidikan terakhir Magister : Asisten Ahli 

o Jenjang Pendidikan terakhir Doktor : Asisten Ahli 

Dosen pembimbing tugas akhir di Program magister adalah staf pengajar di lingkungan Universitas Tribhuwana Tunggadewi dengan persayaratan 

minimal sebagai berikut: 

Pembimbing Utama  

o Jenjang Pendidikan terakhir Doktor : Lektor 

Pembimbing Pendamping  

o Jenjang Pendidikan terakhir Doktor : Asisten Ahli 

Dosen Pembimbing ditetapkan oleh Kepala Program Studi dengan dasar relevansi keilmuan/ keahlian.  

 

3.10.3 Waktu Penyelesaian Tugas Akhir 
   Mengacu pada pengertian beban kredit untuk tugas akhir, yaitu 6 sks untuk Skripsi (program Sarjana), maka Tugas Akhir harus dapat diselesaikan dalam 

waktu: setara dengan 150 - 180 hari (5 - 6 bulan) sejak permohonan untuk melaksanakan penelitian disetujui oleh Kepala Program Studi. Perpanjangan waktu 

penyelesaian skripsi hanya diperkenankan setelah mahasiswa yang bersangkutan memperoleh ijin dari Dosen Pembimbing, Ketua Program Studi, dan Dekan. 

   Untuk beban kredit tugas akhir Program magister (S2) berupa penulisan Tesis adalah 8 sks. Tugas harus dapat diselesaikan dalam waktu: setara dengan 

150 - 180 hari (5 - 6 bulan) sejak permohonan untuk melaksanakan penelitian disetujui oleh Ketua Program Studi. Perpanjangan waktu penyelesaian tesis hanya 

diperkenankan setelah mahasiswa yang bersangkutan memperoleh ijin dari Dosen Pembimbing, Ketua Program Studi, dan Kepala Sekolah Pasca Sarjana 

   Apabila dalam melaksanakan tugas akhir mahasiswa melakukan hal-hal yang dilihat dari segi akademis ilmiah maupun dari pelaksanaan tugas akhir tidak 

dapat dibenarkan, serta tidak dapat menyelesaikan tugas akhir sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, akan dikenakan sanksi oleh Dekan atas pertimbangan 

dari Dosen Pembimbing. 
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3.10.4 Ujian Tugas Akhir 
 Ujian tugas akhir dilaksanakan secara lisan oleh Tim Penguji yang terdiri dari 3 orang termasuk Dosen Pembimbing. Mahasiswa dinyatakan dapat 

melaksanakan ujian tahap akhir apabila telah dapat memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

 Skripsi atau Tugas Akhir (program Sarjana) 

 telah menjalankan ujian komprehensif 

 telah melaksanakan seminar hasil penelitian dengan nilai minimal C. 

 telah lulus seluruh perkuliahan Mata Kuliah yang bersifat Wajib 

 telah lulus ujian PKL dan KKN 

 Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dalam semester yang bersangkutan. 

 telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 80 SKK (Satuan Kredit Kegiatan Kemahasiswaan) 

 Telah mengumpulkan minimal 138 SKS, dengan IP minimal 2.0, tanpa nilai E. Dibuktikan melalui transkrip sementara. 

telah menyelesaikan penulisan skripsi dan artikel publikasi dan telah mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing, Kepala Program Studi, dan Dekan. 

 

3.11 Yudisium 
  Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus pendidikan program Sarjana atau Diploma IV, jika telah (a) lulus ujian tugas akhir dengan nilai sekurang-

kurangnya B, (b) mengumpulkan tugas akhir yang telah dijilid sesuai dengan ketentuan di Universitas Tribhuwana Tunggadewi, serta telah ditandatangani oleh 

Dosen Pembimbing, Penguji dan Dekan, (c) Melakukan publikasi karya ilmiah dan (c) memenuhi semua persyaratan administrasi dan keuangan. 

 Predikat kelulusan terdiri atas 3 tingkat yaitu: memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian, yang dinyatakan pada transkrip akademik. 

IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan program sarjana dan program diploma adalah: 

a. IPK 2,00 - 2,75 : memuaskan 

b. IPK 2,76 - 3.50 : sangat memuaskan  

c. IPK 3.51 - 4,00 : dengan pujian (cum laude) 

Predikat kelulusan dengan pujian ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum yaitu n tahun (masa studi minimum) ditambah 1 tahun 

untuk program sarjana. 

 

3.12 Transkrip dan Ijazah 
   Transkrip yang ditandatangani oleh Dekan diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya atau mahasiswa yang membutuhkannya. 

Di dalam transkrip dicantumkan Indeks Prestasi Kumulatif.  Untuk transkrip yang dibuat untuk kebutuhan tertentu / khusus atau sesuai kebutuhan mahasiswa  
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disebut dengan Transkrip Sementara.  Sedangkan transkrip yang diberikan pada akhir studi adalah Transkrip Akademik.  Untuk transkrip sementara, tidak 

diperlukan foto. 

    Ijazah yang ditandatangani oleh Rektor dan Dekan / Direktur,  akan diberikan kepada mahasiswa yang telah di nyatakan lulus melalui 

YUDISIUM dan atau diwisuda sebagai Sarjana.  Periode Penerbitan Ijasah adalah mengikuti periode Ujian Tugas Akhir / Skripsi.  

Ijasah dan Transkrip Akademik Sarjana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk menjelaskan status kelulusan seorang sarjana, untuk itu 

diberikan nomor khas yang sama untuk kedua dokumen.  

 

3.13 Program Semester Antara 
a. Program Semester Antara bertujuan memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk memperbaiki nilai mata kuliah yang sudah pernah ditempuh 

dalam rangka meningkatkan indeks prestasi kumulatif (IPK), memperpendek masa studi serta menghindari terjadinya putus studi. 

b. Mata Kuliah yang ditawarkan dalam Program Semester Antara adalah mata kuliah di masing masing program studi serta mata kuliah lain yang 

dipandang perlu oleh program studi sepanjang peminat mata kuliah tersebut memenuhi syarat kelayakan jumlah peserta. 

c. Dalam kasus tertentu, Fakultas dan atau Program Studi dapat membatalkan mata kuliah yang ditawarkan dalam Program Semester Antara 

d. Jumlah SKS maksimum yang di perkenankan diambil oleh seorang mahasiswa dalam program Semester Antara adalah 9 sks.  

e. Untuk mengikuti program Semester Antara, mahasiswa dikenakan biaya yang besarnya ditentukan oleh Universitas. 

f. Program Semester Antara dilaksanakan dalam kurun waktu minimal 8 Minggu 

 

4. REGISTRASI  
 4.1 Pengertian Umum dan Tujuan 

Registrasi merupakan salah satu proses administrasi akademik yang meliputi registrasi administrasi keuangan dan registrasi administrasi akademik. 

Registrasi administrasi keuangan adalah layanan terhadap mahasiswa untuk memperoleh status ter-registrasi pada suatu jurusan / program studi tertentu 

ditinjau dari segi keuangan, sedangkan registrasi akademik adalah layanan terhadap mahasiswa untuk memperoleh hak dan ijin mengikuti perkuliahan pada 

suatu jurusan / program studi tertentu dalam waktu yang tertentu. Kedua proses tersebut di atas harus dijalani oleh semua mahasiswa, baik mahasiswa baru 

maupun mahasiswa lama, dalam rangka memperoleh keabsahan diri sebagai mahasiswa untuk mengikuti kegiatan intra dan ekstra kurikuler serta kegiatan-

kegiatan lainnya yang diselenggarakan di kampus. Registrasi bagi mahasiswa lama juga disebut pendaftaran ulang atau her-registrasi. 

 Kegiatan registrasi mahasiswa dilakukan dengan tujuan (a) untuk menghimpun data mahasiswa yang dapat memberikan gambaran yang benar tentang 

jumlah dan statistik mahasiswa yang terdaftar dan berhak untuk mengikuti program pendidikan, (b) untuk memberikan status terdaftar kepada mahasiswa, 

sehingga mahasiswa yang bersangkutan berhak menggunakan semua fasilitas yang ada Universitas Tribuwana Tunggadewi, dan (c) untuk memantau 
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penerimaan pembayaran dana pendidikan dan registrasi. 

 

 4.2 Biaya Studi 
 Biaya Studi berlaku yang harus dibayar dan dipenuhi oleh seluruh mahasiswa program sarjana (S1) Universitas Tribhuwana Tunggadewi adalah 

sebagai berikut : 

Jenis Pembayaran Angkatan Fakultas Nominal 

Registrasi Seluruh Angkatan Seluruh Fakultas  Rp           300.000  

SPP 

2014, 2015, 2016 
FIKES  Rp        3.000.000  

FP, FISIPOL, FT, FE, FIP  Rp           900.000  

2017 
FIKES  Rp        4.000.000  

FP, FISIPOL, FT, FE, FIP  Rp        1.500.000  

2018 
FIKES Rp        4.000.000 

FP, FISIPOL, FT, FE, FIP  Rp        2.000.000 

DPP 

2017 
FIKES  Rp        5.000.000  

FP, FISIPOL, FT, FE, FIP  Rp        3.500.000  

2018 
FIKES  Rp        7.000.000  

FP, FISIPOL, FT, FE, FIP  Rp        3.750.000  

SPP 
2018 Sekolah Pasca Sarjana 

Rp.      4.125.000 

DPP Rp      5.000.000 

 

4.3 Tata Cara Registrasi 
 Konsultasi rencana studi semester merupakan kegiatan antara mahasiswa dengan dosen penasehat akademik, dilaksanakan sesuai dengan kalender 

akademik. Seorang mahasiswa dapat menjadi peserta suatu mata kuliah apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan disetujui oleh dosen penasehat 

akademiknya. KRS yang sudah disetujui dosen penasehat akademik harus segera dikembalikan ke BAA. 

    

   Pendataan kembali biodata adalah melakukan penyesuaian kembali identitas dan biodata mahasiswa, termasuk didalamnya perubahan data yang 

berkaitan dengan identitas mahasiswa, alamat tinggal, kontak, dan catatan lain yang dianggap perlu. 
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   Pendataan kemajuan belajar dimaksudkan untuk memperoleh rekaman kemajuan belajar mahasiswa yang diperlukan untuk melakukan evaluasi yang 

diperlukan bagi dosen maupun kepala program studi. 

    

   Perubahan rencana studi semester adalah mengubah suatu mata kuliah yang telah dicantumkan dalam KRS yang telah disahkan atau mengurangi 

mata kuliah. Perubahan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan perubahan berupa Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS) dan disahkan oleh dosen 

penasehat akademik serta diserahkan ke BAA. Perubahan rencana studi semester dilakukan maksimal 2 (dua) minggu setelah awal kuliah berlangsung. 

    

   Apabila seorang mahasiswa tidak menyerahkan KRS dan KPRS pada waktu yang ditentukan, maka segala kegiatan akademik (kuliah, p raktikum dan 

ujian) dinyatakan tidak sah, sehingga tidak berhak mendapatkan penilaian akademik atau nilai akhir untuk semua kegiatan akademik pada semester yang 

bersangkutan. 

 

4.3.1 Mahasiswa Baru 
  Syarat-syarat registrasi administrasi mahasiswa baru 

(a) Menunjukkan ijasah  atau SKHUN Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional  asli serta menyerahkan salinan  /  fotokopi  yang telah dilegalisir, masing-

masing sebanyak 3 lembar. 

(b) Membawa akte kelahiran / akte kenal lahir dan menyerahkan salinan / fotokopinya. 

(c) Menyerahkan masing-masing 4 lembar pasfoto ukuran 3x4 cm dan 2 lembar pasfoto ukuran 2x3 cm. 

(d) Mengisi formulir registrasi administrasi serta menandatangani surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Universitas Tribhuwana Tunggadewi 

(e) Menyelesaikan kewajiban keuangan (SPP, DPP, Dana Ordik, dsb) dan menyerahkan tanda bukti pelunasan SPP semester / tahun akade mik 

bersangkutan 

 

 4.3.2 Mahasiswa Non Maba 
  Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi pada suatu semester tertentu tanpa persetujuan Dekan Fakultas terkait,  dinyatakan sebagai 

mahasiswa Non Aktif untuk semester tersebut dan diperhitungkan dalam masa studinya. Mahasiswa lama yang tidak terdaftar pada semester yang 

bersangkutan dapat mengajukan cuti akademik / terminal kepada Dekan selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sejak jadwal penutupan registrasi administrasi. 

Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang / heregistrasi2 / Cuti Akademik selama 2 (dua) semester berturut-turut selama masa studi kumulatif dinyatakan 

mengundurkan diri sebagai mahasiswa Universitas Tribhuwana Tunggadewi dengan status Drop Out. 

  Mahasiswa dapat melakukan proses pemilihan Rencana Studi menggunakan fasilitas SIAP (Sistem Akademik Terpadu) ONLINE. Syarat-syarat registrasi 
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administrasi mahasiswa antara lain : 

(a) Menyelesaikan Kewajiban Keuanganmelalui Bank yang telah ditunjuk  

(b) Melakukan konfirmasi pembayaran kepada Bagian Keuangan dengan menyerahkan tanda bukti pelunasan SPP semester / tahun akademik yang 

bersangkutan. 

(c) Melakukan konfirmasi kepada bagian akademik untuk mengaktifasi Akun SIAP ONLINE yang bersangkutan. 

(d) Melakukan Konsultasi dengan Dosen Penasehat Akademik terkait Mata Kuliah yang akan deprogram pada semester terkait. 

(e) Memilih dan memprogram Mata Kuliah dengan cara Log In di www.siap.unitri.ac.id menggunakan USER ID dan Password masing-masing. 

(f) Mencetak KRS Online dan mengesahkannya dengan meminta tanda tangan Dosen Penasehat Akademik  

(g) Menyerahkan KRS yang telah disetujui dan ditanda tangani oleh Dosen Penasehat Akademik kepada Pelayanan Akademik UNITRI 

 

 4.4 Perpindahan Mahasiswa 
4.4.1 Pindah Masuk 
   Mahasiswa pindahan (termasuk alih jenjang dari Program Diploma) dari suatu perguruan tinggi ke Universitas Tribhuwana Tunggadewi, atau dari suatu 

program studi ke program studi yang lain di lingkungan UNITRI diatur dengan ketentuan sesuai dengan aturan yang telah tertulis di Manual Prosedur 2. 

PENERIMAAN MAHASISWA DAN KONVERSI NILAI MAHASISWA PINDAHAN DAN ALIH JENJANG. Dengan garis besar antara lain : 

(a) Tercatat pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi Asal dengan status Keluar. Status Aktif, Non Aktif, dan Drop Out tidak dapat diterima sebagai mahasiswa 

pindahan di Universitas Tribhuwana Tunggadewi 

(b) IP Kumulatif sekurang-kurangnya 2.0. Kredit yang dicapai pada perguruan tinggi atau program studi sebelumnya diperhitungkan dalam menentukan posisi 

mahasiswa dalam perkuliahan lanjutan. 

(c) Mahasiswa berasal dari program studi dengan nilai akreditasi minimal setara dengan program studi yang akan dituju oleh mahasiswa tersebut.  

(d) Mahasiswa diwajibkan mengikuti kuliah serta menambah dan mengulang mata kuliah yang telah ditetapkan berdasarkan perolehan kredit yang dibawanya. 

(e) Administrasi akademik dan administrasi keuangan untuk mahasiswa pindahan dan alih jenjang diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di 

Universitas Tribhuwana Tunggadewi 

 

4.4.2 Pindah Keluar 
Mahasiswa yang akan pindah keluar dari Universitas Tribhuwana Tunggadewi harus mengajukan permohonan kepada Rektor melalui Dekan Fakultas 

bersangkutan. Jika telah disetujui, mahasiswa dapat mengurus administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berkaitan dengan surat keterangan pindah, 

Surat keterangan yang diberikan harus memuat nama Perguruan Tinggi yang dituju.Daftar Nilai (Transkrip Nilai) bagi mahasiswa Pindah keluar hanya diberikan 

http://www.siap.unitri.ac.id/
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bagi mahasiswa yang telah menempuh sekurang-kurangnya 3 (tiga) semester berturut-turut. 

 

5. FASILITAS DAN LAYANAN 
5.1 Fasilitas Sarana dan Prasarana 

Mahasiswa Aktif UNITRI berhak menggunakan fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan untuk kepentingan akademik maupun non akademik. 

Fasilitas sarana prasarana dan layanan yang dapat di manfaatkan oleh mahasiswa antara lain : 

(a) Fasilitas Kesehatan, Klinik Ratancha disediakan untuk dapat memberikan layanan kesehatan ringan dan pertolongan pertama bagi selu ruh civitas 

akademika UNITRI. Jika dokter dan perawat yang bertugas tidak dapat menangani permasalahan kesehatan yang tejadi maka pasien akan dirujuk 

ke Rumah Sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. 

(b) Fasilitas Olah Raga, Mahasiswa dapat memanfaatkan fasilitas olah raga yang disediakan oleh kampus yang berada di bawah pengelolaan masing-

masing Unit Kegiatan Mahasiswa. 

(c) Gedung Olah Raga dan Serba guna, GOR dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang bersifat massif. Untuk menggunakan fasilitas ini guna 

kegiatan intra kampus maka mahasiswa harus mengajukan permohonan penggunaan dilengkapi dengan proposal kegiatan, serta  disetujui oleh 

Biro Kemahasiswaan dan Ka Bag Kerumah Tanggaan UNITRI. 

(d) HALL, Ruang serba guna dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang bersifat massif. Untuk menggunakan fasilitas ini guna kegiatan intra 

kampus termasuk kegiatan keagamaan maka mahasiswa harus mengajukan permohonan penggunaan dilengkapi dengan proposal kegiatan, serta 

disetujui oleh Ka Bag Kemahasiswaan dan Ka Bag Kerumah Tanggaan UNITRI. 

(e) Perpustakaan, Sebagai ruang koleksi buku ajar dan literature penunjang perkuliahan mahasiswa UNITRI dengan jumlah koleksi yang cukup 

banyak. Mahasiswa dapat mengakses fasilitas ini pada pukul 08:00-17:00 WIB tiap hari nya. Mahasiswa akan dibantu oleh para pustakawan yang 

siap memberikan pelayanan dalam hal peminjaman buku. 
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 5.2 Gedung Perkuliahan 
Guna melayani kegiatan proses belajar mengajar di UNITRI terdapat 4 gedung utama dengan total 23 ruang Perkuliahan dengan kapasitas antara 40-100 

orang. Berikut adalah denah ruang kuliah di UNITRI. 

 

 
 

5.3  Layanan Akademik dan Perwalian 

5.3.1 Layanan Bimbingan dan Konseling di Perguruan Tinggi 
 Pelaksanaan sistem kredit semester menuntut seorang mahasiswa untuk lebih aktif dalam merencanakan dan memutuskan program dan jumlah satuan kredit 

semester yang akan diambil sesuai dengan perolehan Indeks Prestasi semester yang lalu. Setiap mahasiswa mempunyai kesempatan untuk lebih maju sesuai 

dengan kemampuannya. Untuk itu diperlukan bimbingan dan konseling. 



Pedoman Akademik UNITRI  23 
 

  Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh Dosen Penasehat Akademik (Dosen PA) kepada mahasiswa untuk mengembangkan pandangan dalam 

mengambil keputusan dan menanggulangi akibat yang muncul dari keputusan yang diambilnya. Konseling adalah salah satu jenis teknik bimbingan yang dijalankan 

secara individual terhadap psikoterapi individual yang mempunyai masalah. Dosen PA adalah tenaga pengajar tetap Universitas Tribhuwana Tungadewi yang 

berperan sebagai nara sumber bantuan agar mahasiswa dapat menyelesaikan tugasnya sebagai mahasiswa. 

 Selain itu terdapat latar belakang rasional sebagai berikut :  

1. Sistem Kredit Semester memberi peluang bagi mahasiswa dalam memilih program serta beban yang relevan dengan kemampuan dan keinginannya. 

2. Dalam kenyataannya, banyak mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan 

3. Keragaman dari kualifikasi dan profesional. 

 

5.3.2 Pengertian 
Pembimbing Akademik adalah dosen yang ditunjuk dan diserahi tugas membimbing sekelompok mahasiswa yang bertujuan membantu mahasiswa 

menyesuaikan studi seefisien mungkin sesuai dengan kondisi dan potensi individu mahasiswa.  

a. Dosen Wali (Pembimbing Akademik) adalah dosen yang mempunyai tugas dan wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh dalam kegiatan 

pendampingan akademik / perwalian terhadap sejumlah mahasiswa. 

b. Perwalian adalah suatu cara yang harus dilakukan oleh dosen wali dalam melakukan kegiatan perwalian terhadap sejumlah mahasiswa yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

 

5.3.3 Tujuan 
a. Menumbuh kembangkan kegiatan dosen wali (Pembimbing Akademik) untuk meningkatkan dalam mempersiapkan, melaksanakan, mengevaluasi 

kegiatan perwalian dalam rangka meningkatkan keyakinan diri sebagai dosen wali yang profesional. 

b. Menyeragamkan tugas wali dalam melaksanakan kegiatan perwaliana dalam rangka menunjang usaha  peningkatan mutu pendidikan. 

c. Memberikan penegasan tugas-tugas dosen wali serta peranannya dalam kaitannya dengan kegiatan perwalian yang harus dilakukan terhadap 

sejumlah mahasiswa yang menjadi tanggung jawabnya. 

d. Memberikan bimbingan dan arahan kepada mahasiswa yang dibimbing untuk mencapai prestasi yang maksimal. 

 

5.3.4 Pengaturan Waktu dan Tempat 
Dalam melaksanakan kegiatan perwalian didasarkan pada kesepakatan yang diatur menesuaikan dengan kalender akademik maupun  Insidental.  

Tempat kegiatan perwalian ditentukan atas dasar kesepakatan bersama dengan menetapkan tempat di wilayah kampus, khususnya pada ruang dosen. 
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5.3.5 Tugas Dosen Pembimbing Akademik / Wali 
A. Tugas umum 

1. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada di bawah tanggung jawabnya memperoleh pengaruh yang tepat dalam menyusun program dan 

beban belajarnya, dan dalam memilih mata kuliah yang akan ditempuhnya.  

2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk membicarakan masalah-masalah yang dialaminya khusunya masalah akademik atau masalah 

nonakademik yang berhubungan dengan masalah akademik.  

3. Membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik secara individu ataupun kelompok.  

 

B. Tugas khusus bagi program studi 

1. Membantu Kepala Program Studi menginformasikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan mahasiswa dan kegiatan kemahasiswaan, baik dari 

internal Universitas maupun dari pihak luar.  

2. Mengevaluasi jumlah SKS yang diajukan mahasiswa apakah sesuai dengan IP yang diperoleh  

3. Memonitor beban SKS dan nilai yang dicapai mahasiswa.  

4. Mengetahui perkembangan Indeks Prestasi Semester/Indeks Prestasi Kumulatif mahasiswa yang dibimbingnya.  

5. Memberikan laporan kepada Kepala Program Studi setiap semester serta melakukan monitoring terhadap kemajuan belajar mahasiswa.  

 

C. Tugas pembimbingan akademik 

a. Ruang Lingkup Bimbingan Akademik 

1. Membantu mahasiswa memilih mata kuliah bidang studi. 

2. Membantu mahasiswa mengetahui permasalahan studi dan mengambil keputusan yang menguntungkan mahasiswa. 

3. Membantu mahasiswa memahami berbagai tugas dan peraturan yang ada di UNITRI 

4. Membantu memahami diri dalam belajar di Perguruan Tinggi. 

5. Memberi informasi tentang rencana dan beban studi setiap semester pergantian semester. 

6. Memberi informasi perlunya mahasiswa mengembangkan diri melalui kegiatan akademik di kampus. 

7. Memberi informasi perlunya mengisi bimbingan konsultasi mahasiswa secara benar. 

8. Mencatat semua hasil keputusan konsultasi 

9. Melaporkan hasil konsultasi kepada kepala program studi. 
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10. Menyediakan waktu untuk konsultasi bagi mahasiswa, tidak hanya pada waktu pengisian krs. 

11. Melayani mahasiswa yang akan membicarakan masalah akademik 

12. Membantu meningkatkan ketrampilan belajar yaitu: 

13. Membantu mahasiswa dalam membuat perencanaan studi dan membantu mahasiswa dalam hal :  

 Cara membuat catatan pada saat kuliah 

 Cara membuat ringkasan buku bacaan 

 Tehnik memecahkan soal-soal ujian 

 Menyusun Makalah 

 Cara membaca, dan berbahasa 

 Cara belajar 

14. Membantu mahasiswa dalam membuat perencanaan studi 

15. Mencatat hasil konsultasi mahasiswa tentang hasil yang telah dicapai 

16. Melaporkan hasil konsultasi kepada Kepala Program Studi. 

 

b. Ruang Lingkup Bimbingan Di Luar Akademik. 

1. Membantu mahasiswa memecahkan masalah lingkungan sekitar kehidupan untuk melangkah ke masa depan. 

2. Membantu mahasiswa dalam menetapkan kegiatan ekstra kurikuler yang menunjang kegiatan akademik. 

3. Membantu mahasiswa dalam mengevaluasi diri, meningkatkan motivasi diri dalam menemukan jati diri. 

4. Membantu menciptakan hubungan yang dinamis dan hangat antara dosen dan mahasiswa dengan mahasiswa. 

5. Membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan yang baik. 

6. Membantu mahasiswa dalam mengatur waktu dan menggunakan waktu dalam kehidupan di kampus, di rumah, dan membuat jadwal kegiatan. 

7. Membantu mahasiswa dalam hal memelihara kondisi kesehatan 

8. Membantu memotivasi mahasiswa untuk bertanya tentang hal-hal yang tidak diketahui (kepada dosen, teman, dan siapapun juga) 

9. Membantu memotivasi mahasiswa untuk memperjelas tujuan-tujuan belajar. 

10. Membantu mahasiswa dalam memahami prospek masa depan ke arah struktur lapangan kerja 

11. Membantu memotivasi dan mengembangkan sikap positif terhadap semua materi yang dipelajari. 

12. Membantu memotivasi mahasiswa untuk menggunakan sumber-sumber belajar. 
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D. Syarat pembimbing akademik (PA) 

Syarat-syarat menjadi dosen pembimbing akademik, sebagai berikut:  

1. Dosen Tetap Universitas Trihuwana Tunggadewi. 

2. Membina maksimal 20 orang mahasiswa/semester.  

3. Berkenan untuk tidak diberi insentif dan tunjangan.  

 

E. Kewajiban dan hak 

1. Kewajiban administrasi PA adalah mengisi dan memantau kelengkapan berikut:  

a. Biodata/Kartu Pribadi  

b. Kartu Rencana Studi (KRS)  

c. Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS)  

d. Kartu Rekomendasi  

e. Kartu Konsultasi  

f. Daftar Hadir Tatap Muka Konsultasi  

g. Daftar Anggota Kelompok Mahasiswa Yang Dibimbing  

h. Laporan Perkembangan IP/IPK Mahasiswa 

2. Memperoleh Sarana Berupa :  

a. Buku Pedoman PA  

b. Ruang Konsultasi dan Formulir (disediakan khusus dan dijadwalkan)  

3. Berkewajiban memberikan informasi yang berkaitan dengan kebijakan Universitas, Fakultas dan Program studi pada Mahasiswa 

Untuk pembimbingan akademik tidak mendapatkan insentif 

 

6. BEASISWA 
 UNITRI sebagai lembaga pendidikan yang berdasarkan kerakyatan, berupaya untuk ikut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberi 

kesempatan dalam menganyam pendidikan bagi semua tanpa melihat status,suku,ras, dan agama. Sebagai langkah konkret UNITRI dalam merealisasikan 

pendidikan bagi kehidupan yang lebih baik dengan langkah memberikan berbagai  beasiswa, baik dari internal dan eksternal. Yang mana UNITRI telah diberi 

kepercayaan untuk dapat mengelola beasiswa yang bersumber dari pihak pemerintah ataupun badan lainnya untuk dapat didistribus ikan kepada mahasiswa 
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yang memenuhi criteria yang telah ditetapkan. Peruntukkan beasiswa dan bantuan pendidikan dari pemerintah daerah, diutamakan bagi calon mahasiswa 

dengan kriteria tidak mampu, dan mempunyai prestasi akademik ataupun bakat lainnya. 

 

Persyaratan beasiswa dan bantuan pendidikan dari pemerintah daerah didasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan oleh: 

1. UNITRI bagi beasiswa UNITRI 

2. Pemerintah dalam hal itu Kemenristekdikti untuk beasiswa PPA,BBP-PPA,Bidik Misi. 

3. Pemerintah daerah untuk bantuan pendidikan dari pemerintah daerah masing-masing, yang mana jenis bantuan ini dikhususkn bagi putra daerah. 

Prasyarat umum yang harus dipenuhi adalah: 

1. Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan 

2. Surat keterangan lulus atau ijazah SMA yang telah dilegalisir 

3. KTP dan Kartu Keluarga. 

 

Untuk persyaratan khusus dibedakan pada jenis beasiswa atau bantuan yang diberikan, hal ini didasarkan pada tujuan pemberian beasiswa ataupun bantuan 

pendidikan dari pemerintah masing-masing daerah. Beberapa jenis beasiswa yang diberikan dan dapat dinikmati oleh mahasiswa UNITRI antara lain: 

1. Beasiswa UNITRI 

a. Beasiswa Akademik 

b. Beasiswa Ekonomi 

c. Beasiswa Prestasi (olahraga, penalaran, dan seni) 

d. Beasiswa keaktifan organisasi 

2. Beasiswa PPA (Pengangkatan Prestasi Akademik) 

3. Beasiswa BBP-PPA (Bantuan Biaya Pendidikan-Peningkatan prestasi Akademik) 

4. Beasiswa Bidik Misi 

5. Beasiswa Baik NTT 

6. Bantuan Pendidikan Pemerintah Daerah (Beasiswa Putra Daerah) dari NTT, Kab. Sanggau, Kab. Kayong Utara, Kab. Pacitan  

7. ETIKA DAN TATA TERTIB AKADEMIK 
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7. ETIKA DAN TATA TERTIB AKADEMIK 
7.1 Etika Akademik 
 Masyarakat akademik dicirikan salah satunya oleh, Keterikatan terhadap ETIKA AKADEMIK yang berlaku secara universal, seperti kejujuran, 

keterbukaan, obyektifitas dan kemauan untuk belajar danberkambang serta saling menghormati dan tidak berlaku diskriminatif.   

 

Masyarakat kampus merupakan salah satu bagian penting dari Masyarakat Akademis.  Oleh sebab itu seluruh komponen civitas akademika semestinya 

memahami dengan benar dan merasa terikat dengan etika akademik tersebut.  Keterikatan dengan etika akademik harus tercermin dalam setiap aspek 

kegiatan akademik seperti, perkuliahan, penelitian, penulisan dan publikasi, penggunaan gelar akademis dan sebagainya.  Dengan demikian perlu untuk 

menjelaskan bagaimana Etika Akademik tersebut diterapkan secara spesifik dalam berbagai kegiatan Akademik.  Maupun Kegiatan Kampus Lainnya. 

 

Yang termasuk dalam kategori tindakan tidak etis, meliputi : 

a.  Plagiarisme 

Mengambil gagasan / pendapat / hasil temuan orang lain, baik sebagian atau seluruhnya tanpa seijin atau tanpa menyebutkan sumber 

acuannya secara jujur. Tentang praktik plagiarsme dalam konteks akademik, diatur secara terpisah dalam dokumen tersendiri 

b.  Pemalsuan 

Mengganti atau meniru sesuatu dengan maksud memperoleh pengakuan sebagai sesuatu yang asli, seperti, pemalsuan  nilai, tanda tangan 

presensi, gelar akademis, stempel dan dokumen-dokumen akademis maupun non akademis, serta memberikan keterangan atau kesaksian 

palsu. 

c.  Kecurangan dalam Ujian (Cheating) 

Mencontoh hasil kerja milik peserta ujian lain untuk memperoleh keuntungan tertentu dan menggunakan alat bantu yang tidak diperkenankan 

dalam ujian. 

d.  Tindakan Diskriminatif  

Membedakan perlakuan terhadap seseorang yang berkepentingan dalam kegiatan akademik yang didasarkan pada pertimbangan gender, 

agama, suku, ras, status sosial dan fisik seseorang sehingga menimbulkan kerugian pada orang tersebut. 

e.  Tindakan Suap-Menyuap 

Memberikan ataupun menerima imbalan uang, barang, atau bentuk lain yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan tertentu secara tidak 

sah baik bagi penerima maupun pemberi.  

f. Lainnya  
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Tindakan tindakan lain yang merendahkan martabat masyarakat akademik, misalnya : mengkonsumsi narkoba dan miras, melakukan tindakan 

kekerasan fisik dan psikologis, melakukan tindakan asusila dan sejenisnya.  

 

7.2 Sanksi Pelanggaran Etika Akademik 
Kepada semua komponen civitas akademik ayng terbukti melanggar etika akademik akan dikenakan sanksi : 

a. Pelaku Cheating, digugurkan semua mata kuliah yang sedang ditempuh pada semester tersebut.  

b. Pelaku Plagiarism, Pemalsuan dan Suap, seberat-beratnya dikeluarkan dari Universitas Tribhuwana Tunggadewi. 

c. Pelaku Tindakan Diskriminatif, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, skorsing atau dikeluarkan dari 

Universitas Tribhuwana Tunggadewi 

d. Pelaku merendahkan martabat masyarakat akademik dikeluarkan dari Universitas Tribhuwana Tunggadewi 

e. Pelaku tindakan kriminal yang telah terbukti secara hukum dikeluarkan dari Universitas Tribhuwana Tunggadewi 

f. Bagi mahasiswa yang terlambat Registrasi Akademik dengan alasan apapun dikenakan sanksi Denda Progresif yang ditetapkan oleh DAK 

Universitas Tribhuwana Tunggadewi. 

g. Untuk beberapa pelanggaran etika akademik lainnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  Pihak berwajib dapat 

melakukan penuntutan hukum pada pelaku pelanggaran Etika akademik yang mengandung Unsur Pidana. 

 

Dalam hal penegakannya ETIKA AKADEMIK, ditunjuk lembaga yang berkompeten untuk menegakkan dan menetapkan sanksi atas pelangga ran 

ETIKA AKADEMIK.  Sebagai berikut :  

1. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) 

2. Senat Fakultas 

3. Badan Penjaminan Mutu dan,  

4. Senat Universitas 

 

7.3 Tata Tertib 
A. Di Ruang ADMINISTRASI / KANTOR 

Bagi mahasiswa diwajibkan untuk : 

a. Berpakaian sopan dan rapi (tidak memakai kaos oblong dan / atau sandal).  

b. Membawa KTM yang berlaku 
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c. Tidak Merokok, Makan dan Minum di dalam ruang administrasi / kantor 

Bagi mahasiswa yang melanggar ketentuan diatas kepadanya tidak akan diberikan pelayanan administrasi. 

 

B. Perkuliahan 

Mahasiswa diperbolehkan mengikuti kuliah bila : 

a. Berpakaian sopan dan rapi (tidak memakai kaos oblong dan / atau sandal).  

b. Tidak Merokok, Makan dan Minum di dalam ruang administrasi / kantor 

c. Tidak melakukan pembicaraan yang mengganggu perkuliahan  

d. Tidak menggunakan / mengaktifkan alat komunikasi (Handphone, Pager dlsb.) 

e. Tidak membuat Kegaduhan, 

f. Tidak Mengotori ruang kuliah 

g. Namanya tercantum dalam Presensi yang resmi. 

h. Tidak terlambat lebih dari 10 menit. 

Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan diatas tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan. 

 

C. Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester 

Mahasiswa diperbolehkan mengikuti Ujian bila : 

a. Hadir 10 (sepuluh) menit sebelum, atau sekurang-kurangnya 30 menit sesudah pelaksanaan ujian. 

b. Berpakaian Atas Putih dan Bawah Hitam dan bersepatu. 

c. Tidak saling meminjam perlengkapan ujian (seperti tip-ex, alat tulis, penggaris, dll.) 

d. Tidak membawa tas, buku dan catatan lain kedalam ruang ujian, kecuali pada ujian yang bersifat Buka Buku (open book). 

e. Membawa KRS dan Kartu Ujian yang berlaku 

f. Namanya tercantum dalam Presensi Ujian yang resmi, serta meperoleh nilai kehadiran sekurang-kurangnya 80%. 

g. Tidak Merokok, Makan dan Minum di dalam ruang Ujian 

h. Tidak keluar ruang ujian selama ujian berlangsung, kecuali memperoleh ijin dari pengawas. 

i. Tidak melakukan pembicaraan yang mengganggu suasana ujian atau bertanya pada sesama peserta tentang soal ujian. 

j. Tidak menggunakan / mengaktifkan alat komunikasi (Handphone, Pager dlsb.) 

k. Tidak membuat Kegaduhan, 
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l. Tidak Mengotori ruang ujian 

m. Tidak melakukan tindakan curang (cheating) 

n. Mematuhi aturan dan tata tertib yang dikeluarkan pada periode ujian. 

 

Bagi mahasiswa yang tidak mematuhi tata tertib diatas dikenakan sanksi sebagai berikut : 

Sanksi Pelanggaran Pelanggaran Tata-tertib point 

1. Tidak diperkenankan mengikuti Ujian a. dan b. 

2. Dikeluarkan dari ruang ujian c. dan d. 

3. Menunjukkan surat ijin mengikuti ujian dari BAA e. 

4. Dilarang Meneruskan Ujian h. dan i 

5. Digugurkan seluruh ujian yang ditempuh pada semester tersebut l. 

 

 

D. Ujian PKL, Tugas Akhir / Sripsi dan Yudisium 

Selama Mengikuti Ujian Tugas Akhir / Skripsi, dan Yudisium, mahasiswa diwajibkan : 

a. Mengenakan Pakaian Atas Putih, Bawahan Hitam, berdasi dan ber jas alamamater, bersepatu. 

Mematuhi seluruh tata-tertib sebagaimana telah diuraikan di muka 
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8. LAMPIRAN 
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