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KATA PENGANTAR
Om Swastiastu,

D

engan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/ Ida Sang Hyang Widhi
Wasa, Buku Pedoman Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) tahun 2017/2018, dapat
diselesaikan dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama.
Undiknas sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mencerdaskan anakanak bangsa dengan komitmen kesinambungan jaminan mutu dan kepastian masa depan anak
didik, mengharapkan buku pedoman ini bermanfaat bagi semua stakeholder dalam memahami
sistem penyelenggaraan pendidikan dan berbagai fasilitas serta pelayanan yang ada di Undiknas,
khususnya bagi mahasiswa, buku pedoman ini diharapkan dapat memandu dalam mengoptimalkan
pemanfaatan waktu selama proses belajar mengajar di Undiknas University Denpasar.
Buku pedoman ini disusun sebagai wujud kepedulian Undiknas University Denpasar dalam
merencanakan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan untuk senantiasa dapat bersaing
dalam memenuhi tuntutan masyarakat dan dunia kerja.
Harapan kami, buku pedoman ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi mahasiswa
dan pihak-pihak lain yang menaruh kepercayaan kepada Undiknas University sebagai pengelola
jasa pendidikan tinggi.
Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.
Denpasar,
Rector

Agustus 2017

Prof. Ir. Gede Sri Darma, S.T., M.M., D.B.A., FPE.
NIP. 19690218 199403 1 002
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SURAT KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL
(UNDIKNAS) DENPASAR
NOMOR : 0367/II-4/UND/VII/2017
TENTANG
PANITIA PENYUSUNAN BUKU PEDOMAN AKADEMIK TAHUN 2017/2018
UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL DENPASAR
REKTOR UNDIKNAS DENPASAR
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan penyelenggaraan akademik di
lingkungan Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, maka dipandang
perlu melaksanakan pembaharuan/perbaikan buku pedoman akademik lebih
detail;
		b. bahwa penyusunan pembaharuan/perbaikan buku pedoman akademik
disesuaikan dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembaharuan/perbaikan buku pedoman
akademik, dipandang perlu membentuk panitia yang ditetapkan dalam surat
keputusan rektor.
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar nasional
Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan
Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013
tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44
Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Statuta Undiknas Denpasar Tahun 2013.
10. Renstra Undiknas Denpasar 2013 – 2017.
11. Pedoman Akademik Undiknas Denpasar Tahun 2013/2014 dan Kalender
Akademik Tahun 2016/2017.
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Menetapkan
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
Kelima
Keenam
Ketujuh
Kedelapan

MEMUTUSKAN
: Membentuk Panitia pembaharuan/perbaikan Buku Pedoman Akademik
Undiknas Denpasar sesuai dengan lampiran 1 Surat Keputusan ini.
: Panitia melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang
masing-masing sesuai dengan lampiran 1 Surat Keputusan ini.
: Panitia diharapkan dapat menyelesaikan buku pedoman akademik paling
lambat tanggal 15 Agustus 2017, yang akan dibagikan kepada seluruh civitas
akademika Undiknas;
: Segala biaya yang timbul dari penyusunan Buku Pedoman Akademik
Undiknas Tahun 2017/2018 dibebankan kepada Rencana Anggaran Biaya
Undiknas Denpasar tahun 2017/2018.
: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
: Semua surat keputusan yang pernah diterbitkan dan bertentangan dengan
surat keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
: Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan ditetapkan lebih
lanjut dengan surat keputusan tersendiri.
: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini,
maka akan diadakan peninjauan ulang untuk dibetulkan dengan sebagaimana
mestinya.

					
Ditetapkan di Denpasar
					
Pada tanggal: 10 Juli 2017
					
Universitas Pendidikan Nasional Denpasar
					Rektor,

					
					
					

Prof. Ir. Gede Sri Darma, S.T., M.M., D.B.A., FPE.
Pembina Utama / IV e
NIP.: 19690218 199403 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Perdiknas Denpasar;
2. Vice Rector Undiknas Denpasar;
3. Directorate di lingkungan Undiknas Denpasar;
4. Dean di lingkungan Undiknas Denpasar;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.
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Lampiran 1 : Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar
Nomor 		 : 0367/II-4/UND/VII/2017
Tentang
: Panitia Penyusunan Buku Pedoman Akademik Tahun 2017/2018 Universitas
Pendidikan Nasional Denpasar
No
I

II
III
IV
V

Tugas Kepanitiaan
Penanggung
Pengarah

Nama

jawab

dan Prof. Ir. Gede Sri Darma, S.T., M.M., D.B.A., FPE.
Dr. Nyoman Sri Subawa, S.T., S.Sos., M.M.
Dr. AAA. Ngr. Eddy Supriyadinata Gorda, S.Sos., M.M.
Agus Freddy Maradona, S.E., M.S.A., Ak., CA.
Dr. I.B. Teddy Prianthara, S.E., Ak., M.Si., Ak., CA., CPAI.
Ni Ketut Elly Sutrisni, S.H., M.M.
Ketua
Luh Putu Mahyuni, S.E, M.Si, PhD, CA.
Wakil Ketua
Ir. Agus Putu Abiyasa, B.Eng., PhD., IPM.
Bendahara
I Nym. Gede Arya Diatmika, S.E., M.Si., Ak, CA.
Kadek Wulandari Laksmi P, S.E., M.M.
Kesekretariatan Koordinator IGA Raka Parwati, S.E.
Anggota
Ida Ayu Arsiwati Singarsa, S.H.
Ketut Adi Wirawan, S.Kom.

Bab 1 : Visi dan Misi
Koordinator Anggota
Bab 2 : Tata Pamong
Koordinator Anggota
Bab 3 : Kemahasiswaan dan Alumni
Koordinator Anggota

Bab 4 : Sumber Daya
Koordinator Anggota
Bab 5 : Kurikulum
Koordinator Anggota
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Drs. I Gede Sanica, M.M, Ak.
Ida Ayu Oka Martini, S.E., M.M.
I Made Sudiksa, S.E.
Ir. I Komang Agus Ariana, S.T., M.T., IPP.
I Made Sindhu Yoga, S.E., M.B.A.
Ni Made Dhian Rani Yulianti, S.E., M.M.
Ir. Dewa Ayu Nyoman Ardi Utami, S.T., M.T., IPP.
I Putu Dharmawan Pradhana, S.H., M.M.
Dr. A.A.A. Ngr. Sri Rahayu Gorda, S.H., M.M., M.H.
I Ketut Mudita, S.E.

Ir. I Nengah Riana, S.T., M.T., IPP.
Luh Putu Mahyuni, S.E., M.Si., PhD., CA.
Putu Dyah Permata Korry, S.E., M.M.
I Gusti Ayu Omika Dewi, S.E., Ak., MSA., CA.
Putu Irma Yunita, S.E., M.Sc.
IGA. Ayu Pradnya Dewi, S.E., M.Si.
Dr. I Nyoman Subanda, Drs., M.Si.
Ni Luh Yulyana Dewi, S.Ikom., MAP.
Putri Ekaristi Haes, S.Ikom., M.Ikom.
Dr. Ni Nyoman Juwita Arsawati, S.H., M.Hum.
Ir. Putu Ariawan, M.T., IPM.
Ir. I Wayan Sukadana, S.T., M.T., IPM.
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Bab 6 : Sarana Prasarana
Koordinator Anggota

Ngakan Nyoman Kutha Krisnawijaya, S.Kom, M.Kom.
Ir. IGN. Darma Paramartha, S.T., M.T., IPM.
Bab 7 : Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama
Koordinator Anggota
I Nyoman Ngurah Suwarnatha, S.H., LL.M.
Dr. Ir. I Gusti Lanang Bagus Eratodi, S.T., M.T., IPM.
I Putu Gede Iwan Trisna Jaya, S.E., M.M.
I Nengah Wirsa, S.E., M.M.
Widhi Adnyana Eka Putra, S.S., M.Par.
Bab 8 : Kode Etik
Koordinator Anggota
Ir. I Wayan Sutama, M.T., IPM.
Ir. I Wayan Suriana, S.T., M.T., IPM.

				
Ditetapkan di Denpasar
					
Pada tanggal: 10 Juli 2017
					
Universitas Pendidikan Nasional Denpasar
					Rektor,
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Prof. Ir. Gede Sri Darma, S.T., M.M., D.B.A., FPE.
Pembina Utama / IV e
NIP.: 19690218 199403 1 002
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BAB I
GAMBARAN UMUM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL (UNDIKNAS)
1.

Sejarah

Y

ayasan Pendidikan Kejuruan Nasional Denpasar (YPKN Denpasar) didirikan pada
tanggal 31 Desember 1968 dengan akte Notaris Amir Sjariffudin, SH. No.: 25.
Kemudian pada tanggal 17 Pebruari 1969 YPKN Denpasar mendirikan Akademi Bank
Denpasar disingkat AKABA Denpasar, dengan jumlah mahasiswa angkatan pertama sebanyak 156
orang. Lima tahun kemudian yakni tahun 1974 dengan Surat Keputusan (SK) Kopertis Wilayah VI
No.: 03/1/1974 diberikan status Terdaftar.
Mengikuti perkembangan masyarakat, maka tahun 1976 Akademi Bank Denpasar diubah namanya
menjadi Akademi Keuangan dan Perbankan Denpasar, sesuai dengan SK Kopertis Wilayah VI No.:
67/1/1976 dengan status Terdaftar. Kemudian berdasarkan SK Kopertis Wil.: VI No.: 88/U/1978
tanggal 31 Maret 1976 Akademi Keuangan dan Perbankan Denpasar memperoleh peningkatan
status dari “Terdaftar” menjadi “Diakui”. Tanggal 17 Pebruari 1978 sesuai dengan Rencana Induk
Pengembangan (RIP) 8 (delapan) tahun Akademi Keuangan dan Perbankan Denpasar (1976-1983),
dan SK Mendikbud No.: 051/O/1980 tanggal 13 Pebruari 1980, Akademi Keuangan dan Perbankan
Denpasar dikembangkan menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan Denpasar disingkat STIK Denpasar
dengan status Terdaftar untuk Jurusan Keuangan jenjang pendidikan strata satu (S1) dan status
terdaftar untuk Jurusan Akuntansi jenjang Pendidikan Sarjana Muda.
Sesuai dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.039/O/1981 tanggal 22 Januari 1981,
dalam rangka pembinaan perguruan tinggi swasta secara periodik, maka STIK Denpasar tetap
diberikan status “Terdaftar” untuk Jurusan Keuangan dan Jurusan Akuntansi jenjang S1. Selanjutnya
terjadi perubahan status STIK Denpasar sebagai berikut:
1.

Jurusan Keuangan tingkat sarjana lengkap (S1) berstatus “Terdaftar” sesuai dengan SK
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.: 039/O/1982 tanggal 22 Januari 1982 Jurusan
Keuangan tingkat Sarjana Muda berstatus “Diakui” sesuai dengan SK Mendikbud No.:
085/O/1982 tanggal 8 Maret 1982. Jurusan Akuntansi tingkat Sarjana Muda dan sarjana
lengkap berstatus terdaftar sesuai dengan SK Mendikbud No.: 77/O/1982 tanggal 8 Maret
1982.

2.

Tahun 1982 YPKN Denpasar dengan surat permohonan No. 598/11-4/YPKN/1982
tanggal 17 Oktober 1982 mengajukan peningkatan status terdaftar menjadi diakui kepada
Mendikbud melalui Kopertis Wilayah VIII.

Sebagai tindak lanjut permohonan tersebut Kopertis Wilayah VIII pada bulan April dan Mei 1983
mengadakan Supervisi Evaluasi pada STIK Denpasar. Sebelum SK Mendikbud tentang Status
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tingkat sarjana lengkap (S1) Jurusan Keuangan pada STIK Denpasar diterbitkan, sesuai dengan
permintaan dan perkembangan masyarakat, sekaligus mendasari RIP 8 Tahun AKABA Denpasar
(1976-1983), untuk mengembangkan STIK Denpasar menjadi Universitas Pendidikan Nasional
(Undiknas) yang membuka 4 (empat) Fakultas. Sesuai dengan surat permohonan No.: 053/II 4/
YPKN/ X/1983 tanggal 1 Oktober 1983 Undiknas membuka 4 Fakultas terdiri dari:
1.

Fakultas Ekonomi yang merupakan pengembangan dari STIK Denpasar.

2.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) yang merupakan pengintegrasian dari
STISPOL Denpasar.

3.

Fakultas Hukum yang merupakan pengintegrasian dari STIH Denpasar.

4.

Fakultas Teknik yang merupakan pengintegrasian dari Akademi Teknik Dua Puluh
Nopember (ATD) Denpasar.

Terhadap permohonan tersebut, Mendikbud dengan SK.: 0253/O/1984 tanggal 13 Juni 1984
tentang pengintegrasian unit-unit perguruan tinggi swasta kedalam lingkungan Undiknas maka
perubahan menjadi :
1.

Sekolah Tinggi Keuangan (STIK) Denpasar menjadi Fakultas Ekonomi dengan 3 Jurusan
yaitu: (1) Jurusan Manajemen, (2) Jurusan Akuntansi dan (3) Jurusan Ilmu Ekonomi dan
Studi Pembangunan.

2.

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISPOL) Denpasar, menjadi Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik dengan Program Studi Administrasi Negara.

3.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Denpasar menjadi Fakultas Hukum dengan dua jurusan
yaitu (1) Jurusan Hukum Pidana dan (2) Jurusan Hukum Keperdataan.

4.

Akademi Teknik Dua Puluh Nopember (ATD) Denpasar menjadi Fakultas Teknik dengan 3
Jurusan (1) Jurusan Teknik Elektro, (2) Jurusan Teknik Sipil, dan (3) Jurusan Teknik Mesin.

Setelah selama 8 tahun Undiknas berhasil menyelenggarakan pendidikan pada Sarjana (S1) dan
didorong oleh semakin berkembangnya dunia pendidikan tinggi serta tuntutan dari masyarakat
untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, Undiknas mengembangkan pendidikan pada
Pascasarjana (S2). Setelah mempersiapkan persyaratan, senat universitas mengambil keputusan
secara bulat untuk mengajukan usulan pendirian Program Pascasarjana (Magister Manajemen)
kepada Direktorat Perguruan Tinggi Swasta Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan di Jakarta pada pertengahan tahun 1992. Usulan tersebut pada tahun 1993
setelah diadakan penyempurnaan diajukan kembali dengan surat Yayasan Pendidikan Nasional
Denpasar nomor 540/A.1.5a/YPKN/VIII/1993 tanggal 30 Agustus 1993 tentang permohonan
izin pendirian Program Studi Magister Manajemen. Usulan ini belum membuahkan hasil. Pada
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tahun 1999 kembali dilakukan persiapan yang lebih matang. Sehingga pada tahun 2000, Yayasan
Pendidikan Kejuruan Nasional (YPKN) kembali mengajukan permohonan ijin pendirian Program
Studi Magister Manajemen untuk Undiknas. Setelah tiga kali mengajukan usulan, barulah nampak
titik terang. Program Studi Magister Manajemen Undiknas akhirnya direstui pendiriannya dengan
Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor : 95/Dikti/Kep/2000 tanggal 17 April
2000. Dengan demikian sejak 17 April 2000, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi memberikan
kewenangan kepada Undiknas untuk menyelenggarakan Pendidikan Program Pascasarjana (S2)
Program Studi Magister Manajemen (MM). Dengan keluarnya ijin operasinal tersebut, maka
Undiknas merupakan Penyelenggara Program Studi Magister Manajemen pertama di lingkungan
Kopertis Wilayah VIII.
Setelah berpengalaman menyelenggarakan pendidikan Magister (Strata 2) selama tujuh tahun,
pada tahun 2007 Undiknas mengajukan permohonan ijin untuk dapat menyelenggarakan pendidikan
Program Studi Magister Administrasi Publik (MAP). Permohonan ini ditanggapi positif oleh Direktur
Jenderal Pendidikan Tinggi dengan mengeluarkan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan
Program Studi Magister Administrasi Publik (MAP) Undiknas dengan SK nomor 1085/D/T/2007
tertanggal 9 Mei 2007. Selanjutnya pada tahun 2014 Undiknas kembali mengajukan permohonan
ijin untuk dapat menyelenggarakan pendidikan Program Studi Ilmu Hukum (MH). Permohonan
tersebut menghasilkan hasil yang positif dengan keluarnya ijin operasional penyelenggaraan
pendidikan Program Stadi Ilmu Hukum (MH) Undiknas dengan SK nomor : 501/M/Kp/2015
tertanggal 2 September 2015.
Sampai saai ini, Undiknas tetap menyelenggarakan 4 Fakultas dengan 7 program studi jenjang
Sarjana (S1) dan 3 program studi jenjang Pascasarjana (S2) dengan nilai akreditasi terbaru sebagai
berikut :
No.

Program Studi

Jenjang

Tahun

No. SK Akreditasi

Pendidikan Pendirian

SK BAN-PT NO. 157/SK/BAN-PT/Ak-

Status
Akreditasi

1.

Manajemen

S1

1984

2.

Akuntansi
Ilmu Administrasi

S1

1984

XVI/S/VII/2013
1122/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2015

S1

1984

0924/SK/BAN-PT/Akred/S/III/ 2017

B

S1
S1
S1
S1

2006
1984
1984
1984

B
A
B
B

S2

2000

139/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/ 2015
1224/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/ 2017
377/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/ 2014
0665/SK/BAN-PT/Akred/S/IV /2017
201/SK/BAN-PT/Ak-SURV/M/

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Negara
Ilmu Komunikasi
Ilmu Hukum
Teknik Elektro
Teknik Sipil
M a g i s t e r
Manajemen
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Ilmu

Administrasi

10.

Publik
Magister
Hukum

Ilmu

S2

2009

140/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/ 2015

A

S2

2015

0327/SK/BAN-PT/Akred/M/I/ 2017

C

Dari 10 program studi yang diselenggarakan pada 4 (empat) fakultas di lingkungan Undiknas, 10
program studi, yaitu Program Studi Manajemen, Akuntansi, Administrasi Negara, Ilmu Komunikasi,
Ilmu Hukum, Teknik Sipil, Teknik Elektro, Magister Manajemen, Magister Administrasi Publik dan
Magister Hukum telah mendapat pengakuan dan kepercayaan oleh pemerintah dengan diberikannya
status akreditasi kepada 10 (sepuluh) program studi tersebut.
1.

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis sejak tahun 1998 sampai saat
ini telah mendapat kepercayaan dan pengakuan dari pemerintah berupa akreditasi. Pada
tahun 1998 memperoleh pengakuan akreditasi B sesuai surat keputusan No.:001/BAN-PT/
AK-1/VIII/1998 tertanggal 11 Agustus 1998. Pada tahun 2003 memperoleh pengakuan
akreditasi C sesuai surat keputusan No.:05773/Ak-VII-S1-019/UPKM XX/VIII/2003
tertanggal 20 Agustus 2003. Pada tahun 2007 memperoleh akreditasi B sesuai SK No.
020/BAN-PT/Ak-X/S1/IX/2007 tanggal 7 September 2007. Dan terakhir pada tahun 2013
memperoleh akreditasi A sesuai SK BAN-PT NO. 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013,
tanggal 20 Juli 2013

2.

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis sejak tahun 1998 sampai saat ini
telah mendapat kepercayaan dan pengakuan dari pemerintah berupa akreditasi. Pada
tahun 1998 mendapat pengakuan akreditasi nilai B sesuai surat keputusan No.:001/BANPT/AK-1/VIII/1998 tertanggal 11 Agustus 1998. Pada tahun 2003 mendapat pengakuan
akreditasi nilai C sesuai surat No.:05798/AK-VII/S1-023/UPKA KT/VIII/2003 tertanggal
21 Agustus 2003 Pada tahun 2007 mendapat pengakuan akreditasi nilai C sesuai surat
No.:020/BAN-PT/AK-X/S1/IX/2007 tertanggal 7 September 2007 Pada tahun 2009
mendapat pengakuan akreditasi nilai C sesuai SK No.: 002/BAN-PT/AK-XII/S1/IV/2009
tertanggal 2 April 2009. Pada tahun 2011 mendapat pengakuan akreditasi nilai B sesuai
SK No.: 036/BAN-PT/AK-XIII/S1/I/2001 tertanggal 7 Januari 2011. Dan terakhir pada
tahun 2015 memperoleh akreditasi A .sesuai SK BAN-PT NO. 1122/SK/BAN-PT/Akred/M/
IV/2015, tanggal 31 Oktober 2015.

3.

Program studi Administrasi Negara, telah mendapat kepercayaan dan pengakuan
pemerintah berupa akreditasi. Pada tahun 1998 memperoleh akreditasi C, sesuai surat
No.: 001/BAN-PT/AK-1/VIII/98 tgl 11 Agustus 1998. Pada tahun 2002 memperoleh
akreditasi dengan nilai C sesuai SK No.: 04996/AK-V-S1-007/UPK/SN/2002 tanggal 6 Mei
2002. Pada tahun 2005 memperoleh akreditasi dengan nilai B sesuai SK No.: 022/BANPT/AK-IX/S1/VIII/2005 tgl 8 Desember 2005. Pada tahun 2012.memperoleh memperoleh
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nilai akreditasi B dengan skor sesuai SK nomor 012/BAN-PT/Ak-XV/S1/V/2012.tanggal
31 Mei 2012. Dan terakhir pada tahun 2017 memperoleh akreditasi B sesuai SK BAN-PT
NO 0924/SK/BAN-PT/Akred/S/III/ 2017, tanggal 31 Mei 2017
4.

Program Ilmu Komunikasi telah mendapat kepercayaan dan pengakuan pemerintah berupa
akreditasi. Pada tahun 2012.memperoleh nilai C sesuai SK nomor 051/BAN-PT/Ak-XIV/
S1/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 Dan terakhir pada tahun 2015 memperoleh akreditasi
B, sesuai surat No.: 139/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/ 2015 tgl 6 April 2015

5.

Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum telah mendapat kepercayaan dan pengakuan
pemerintah berupa akreditasi. Pada tahun 2002 memperoleh akreditasi dengan nilai C
sesuai SK No.: 007/BAN-PT/AK-V/S1/IX/2002 tgl. 17 September 2002. Pada tahun 2005
memperoleh nilai akreditasi C sesuai dengan SK.No.: 022/BAN-PT/AK-IX/S1/XI/2005
tanggal 8 Desember 2005. Pada tahun 2007 akreditasi B sesuai dengan SK No. 027/BANPT/Ak-X/S1/2007 tanggal 16 Nopember 2007 Pada tahun 2013 mendapatkan akreditasi
B sesuai dengan SK No. 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 tanggal 20 Juli 2013 Dan
terakhir pada tahun 2017 memperoleh akreditasi A sesuai SK BAN-PT NO 1224/SK/BANPT/Akred/S/IV/ 2017, tanggal 25 April 2017.

6.

Program Studi Teknk Sipil, Fakultas Teknik dan Informatika telah mendapat pengakuan
pemerintah berupa akreditasi. Pada tahun 2003 Program Studi Teknik Sipil memperoleh
nilai C sesuai dengan SK. No. : 05560/AK-VIII-S1-012/UPKL D5 VII/2003 tanggal 9 Juli
2003. Pada tahun 2006 Program Studi Teknik Sipil memperoleh nilai B sesuai dengan
SK. No. : 018/BAN-PT/AK-X/S1/XI/2006 tanggal 2 Nopember 2006 . Pada tahun 2011
memperoleh nilai B sesuai dengan SK. No. : 014/BAN-PT/AK-XIV/S1/VII/2011 tanggal 21
Juli 2011 Dan terakhir pada tahun 2016 memperoleh akreditasi B..sesuai sesuai SK BANPT NO 0665/SK/BAN-PT/Akred/S/IV /2016 tanggal 2 Juni 2016

7.

Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik dan Informatika telah mendapat pengakuan
pemerintah berupa akreditasi. Pada tahun 2003 memperoleh Nilai akreditasi C sesuai
dengan SK.No.: 05774/AK-VIII/S1-019/UPKT FE/VIII/2003 tgl 20 Agustus 2003. Pada
tahun 2006 memperoleh Akreditasi C sesuai dengan SK No. 019/BAN-PT/Ak-X/S1/
XII/2006 tanggal 8 Desember 2006. Pada tahun 2009 memperoleh Nilai akreditasi C
sesuai dengan SK.No.: 001/BAN-PT/AK-XII/S1/III/2009 tgl 14 Maret 2009..Dan terakhir
pada tahun 2014 memperoleh Akreditasi B dengan skor 328 sesuai dengan SK No. 377/
SK/BAN-PT/Akred/S/IX2014 tanggal 27 September 2014

8.

Program Studi Magister Manajemen yang memiliki ijin operasional sejak tahun 2000,
pada tahun 2008 mendapat peningkatan kepercayaan dan pengakuan pemerintah berupa
Akreditasi B sesuai surat No : 010/BAN-PT/Ak-VI/S2/IX//2008 tanggal 19 September
2008. . Dan terakhir pada tahun 2014 memperoleh akreditasi A sesuai SK nomor 201/SK/
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BAN-PT/Ak-SURV/M/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014
9.

Program Studi Magister Administrasi Publik yang memiliki ijin operasional sejak tahun
2009, pada tahun 2010 mendapat peningkatan kepercayaan dan pengakuan pemerintah
berupa Akreditasi B sesuai surat No : 005/BAN-PT/Ak-VIII/S2/VI//2010 tanggal 24 Juni
2010 Dan terakhir pada tahun 2014 memperoleh akreditasi A sesuai SK nomor 140/SK/
BAN-PT/Akred/M/IV/2015 tanggal 6 April 2015

10. Program Studi Magister Ilmu Hukum yang memiliki ijin operasional sejak tahun 2015,
pada tahun 2017 mendapat peningkatan kepercayaan dan pengakuan pemerintah berupa
Akreditasi C sesuai surat No : 0327/SK/BAN-PT/Akred/M/I/ 2017 tanggal 10 Januari 2017

2. Lambang Undiknas, Bendera, Hymne dan Mars
2.1. Lambang Undiknas
Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) menggunakan lambang seperti gambar berikut.
Lambang Undiknas berwujud perisai bersegi lima berwarna biru muda.
Sebagai perlambang generasi muda harapan bangsa dan negara sebagai
benteng utama menjaga kelestarian Pancasila dan UUD 1945. Rangkaian padi
dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran lahir dan batin
bagi seluruh rakyat Indonesia. Bunga kapas tujuh belas, sayap dua buah, dan
candi bentar terbelah dua serta padi sebanyak enam puluh sembilan butir
melambangkan tanggal lahir Undiknas, yaitu 17 Pebruari 1969. Candi bentar
dengan pita putih bertuliskan Bali dan nama kota Denpasar di bawahnya, berarti Undiknas yang
lahirnya pada tanggal 17 Pebruari 1969 lahirnya di pulau Bali tempatnya di kota Denpasar. Bintang
bersegi lima berwarna kuning emas yang terlepas di ujung Candi Bentar, melambangkan bahwa di
dalam mengejar cita-cita setinggi -tingginya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran
bukanlah semata-mata usaha manusia belaka akan tetapi berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa.
Warna-warna dalam lambang Undiknas memiliki arti :
1. Biru Muda
2. Hitam		
3. Kuning		
4. Putih		
5. Hijau		
6. Merah		

: melambangkan integritas
: melambangkan keagungan dan keabadian
: generasi muda
: melambangkan kesucian
: melambangkan kesuburan
: melambangkan keberanian

2.2. Bendera Undiknas
Bendera Undiknas berbentuk persegi empat berwarna biru berukuran 2 berbanding 3, dengan
lambang Undiknas di dalamnya seperti gambar berikut.
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Fakultas yang ada di lingkungan Undiknas menggunakan bendera sebagai berikut :
1. Bendera Fakultas Ekonomi dan Bisnis menggunakan warna dasar kuning sebagai berikut. Kode
Warna Kuning (#ffff00).

Fakultas Ekonomi
dan Bisnis

2. Bendera Fakultas Ilmu Administrasi dan Komunikasi menggunakan warna dasar putih sebagai
berikut. Kode Warna Putih (#ffffff).

Fakultas Ilmu
Administrasi dan
Komunikasi

3. Bendera Fakultas Hukum menggunakan warna dasar merah sebagai berikut. Kode Warna
Merah (#ff0000).

Fakultas Hukum

4. Bendera Fakultas Teknik dan Informatika menggunakan warna dasar hitam sebagai berikut .
Kode Warna Hitam (#000000).
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Fakultas Teknik
dan Informatika

5. Bendera Program Pascasarjana menggunakan warna kuning emas sebagai berikut. Kode
Warna Hitam (#ff9900).

Pascasarjana

2.3. Hymne, Mars dan Jingle Undiknas
Hymne Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar berjudul ”Hymne Perguruan Nasional”
diciptakan oleh Kusmada, dan mars Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar berjudul
”Pencetak Tunas Bangsa” diciptakan oleh Mario Adriano Sekundus Bano (mahasiswa Program studi
Akuntansi angkatan 1986 yang menyelesaikan studi tahun 1991), dan diaransir oleh I Nyoman Kawi
Armiyasa (mahasiswa Program studi Akuntasi angkatan 1985 yang menyelesaikan studi tahun
1990). Hymne dan Mars Undiknas selalu dinyanyikan oleh civitas akademika pada setiap acara
wisuda. Jingle Undiknas berjudul ”Global Smart and Digital” diciptakan oleh mahasiswa UKM Sound
di Tahun 2017 berkolaborasi dengan Tim Marketing Undiknas.
3. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Platform dan Motto Undiknas
3.1. Visi Undiknas
Visi Undiknas adalah: ”Menjadi universitas unggul di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan konsep Tri Hita Karana serta berperan aktif
dalam meningkatkan IPTEKS, peradaban, serta mampu menghasilkan lulusan yang berwawasan
global dan bermoral Pancasila”
3.2. Misi Undiknas
1. Menyelenggarakan proses pendidikan untuk menghasilkan mahasiswa atau peserta didik
menjadi manusia yang berkualitas dan visioner, berkemampuan akademik tinggi, bermartabat,
berkepribadian kuat, profesional, berjiwa entrepreneur serta bertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa.
2.

Menjadi agen pembaharuan, pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi,
humaniora dan seni, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional serta mengupayakan
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pemanfaatan kemajuan IPTEKS untuk meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan
masyarakat serta dapat pula memperkaya kebudayaan daerah dan nasional.
3.

Sebagai pelopor pelaksanaan Tri Hita Karana dalam mengimplementasikan Tridharma Perguruan
Tinggi melalui karya cipta kreatif yang memperhatikan keseimbangan hubungan antara
manusia dan lingkungan, serta Tuhan Yang Maha Esa.

3.3 Tujuan
1. Menghasilkan sumber daya manusia atau lulusan berkualitas tinggi dan kredibel serta selalu
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian kuat dan memiliki jiwa entrepreneur,
berwawasan global, disiplin, memiliki etos kerja dan produktivitas tinggi, sehingga menjadi
tenaga akademisi dan profesi yang unggul, tangguh dan mampu bersaing, baik di tingkat lokal,
nasional maupun di tingkat internasional.
2.

Menghasilkan dan/atau mengembangkan IPTEKS untuk memenuhi tuntutan perkembangan
peradaban manusia serta untuk mendorong pembangunan bangsa dan negara.

3.

Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan
konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah sehingga dapat
dipertanggungjawabkan secara logis berlandaskan konsep Tri Hita Karana.

4.

Menjadikan Undiknas sebagai centre of excellence yang berdaya saing unggul, baik di tingkat
lokal, nasional maupun internasional.

5.

Menjadi mitra pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan dan mewujudkan programprogram pembangunan, baik di daerah maupun di tingkat nasional.

3.4. Sasaran dan Strategi Pencapaian Renstra 2017-2021

Sesuai dengan visi Undiknas “Menjadi universitas unggul di bidang pendidikan dan pengajaran,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan konsep Tri Hita Karana serta
berperan aktif dalam meningkatkan IPTEKS, peradaban, serta mampu menghasilkan lulusan yang
berwawasan global dan bermoral Pancasila”, maka Undiknas telah membuat terobosan-terobosan
program unggulan. Terobosan program unggulan merupakan suatu usaha inovasi dan kreatif untuk
menjamin eksistensi Undiknas di dalam menghadapi persaingan nasional dan global yang terdiri
dari:
1.
2.
3.

Program unggulan bidang pendidikan.
Program unggulan bidang penelitian.
Program unggulan bidang pengabdian kepada masyarakat.

3.5. Platform dan Motto
Platform
: Global Smart and Digital
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Motto 		: Accelarate Your Quality Improvement for Better Future

4. Milestones (Tonggak-tonggak Capaian)
Undiknas saat ini telah mempunyai dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) tahun 20172036 dan Rencana Strategis (Renstra) di tingkat universitas dan fakultas. Rencana Operasional
(Renop) dari tingkat program studi sampai dengan tingkat universitas. Dokumen renstra di tingkat
universitas tahun 2017-2021 yang merupakan rancangan perwujudan untuk mencapai milestones
selanjutnya “Menjadi universitas unggul di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat berlandaskan konsep Tri Hita Karana serta berperan aktif dalam
meningkatkan IPTEKS, peradaban, serta mampu menghasilkan lulusan yang berwawasan global
dan bermoral Pancasila”.
Milestones untuk mencapai visi Undiknas tahun 2036 tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan
Undiknas tahun 2017-2036. Undiknas memperoleh peringkat 73 dari 4.300 Perguruan Tinggi yang
ada di Indonesia dan menjadi PTS terbaik di wilayah Indonesia Timur pada tahun 2017 versi
Kemenristekdikti.
Tonggak capaian (milestone) tentang arah pengembangan Undiknas menuju universitas unggul
dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi berlandaskan konsep Tri Hita Karana, berperan aktif
dalam meningkatkan IPTEKS, serta berwawasan global telah ditetapkan dan tertuang dalam
Statuta Undiknas tahun 2013. Secara garis besar langkah menuju universitas unggul dalam bidang
Tridharma Perguruan Tinggi berlandaskan Tri Hita Karana dan berwawasan global.
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TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN
DAN JAMINAN MUTU
2.1. Unit Organisasi Undiknas
ndiknas yang dibina oleh Perdiknas (Perkumpulan Pendidikan Nasional) Denpasar,
dipimpin oleh seorang Rektor selaku penanggung jawab tertinggi, yang secara
fungsional bertanggung jawab langsung kepada Ketua Perdiknas Denpasar. Rektor
diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Perdiknas Denpasar, atas usul / persetujuan Senat Akademik
Undiknas.

U

Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja di Undiknas dipaparkan seperti dalam Tabel berikut.
No
1.

Nama Unit
Pimpinan
Universitas

Nama Unit Perguruan
Tugas Pokok dan Fungsi
Tinggi
Rector
Tugas pokok:
Memimpin penyelenggaraan pendidikan dan
pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat serta melaksanakan pembinaan
kepada sivitas akademika di dalam dan di luar
kampus.
Fungsi:
1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat.
2. Mengelola seluruh kekayaan universitas dan
memanfaatkannya secara optimal untuk
kepentingan universitas.
3. Melakukan pembinaan terhadap dosen,
tenaga penunjang akademik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
4. Melakukan kerjasama dengan pihak dalam
dan luar negeri.
5. Melakukan perjanjian utang-piutang atas
nama universitas sesuai dengan peraturan
yang berlaku.
6. Menyusun renstra untuk jangka waktu lima
(5) tahun
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Nama Unit

Nama Unit Perguruan
Tinggi

Vice Rector

Global, Smart & Digital

Tugas Pokok dan Fungsi
7. Menyusun program kerja dan anggaran tahunan universitas.
8. Menyusun dan menyampaikan laporan
tahunan kepada yayasan (Perdiknas) setelah
mendapat persetujuan Senat Universitas.
Tugas Pokok:
Membantu rektor dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta melaksanakan
pembinaan kepada sivitas akademika di dalam
kampus.
Fungsi :

1. Membantu rektor dalam melakukan perencanaan, pembinaan, dan pengembangan
lembaga.
2. Mendayagunakan seluruh sumber daya yang
ada.
3. Membuat kebijakan yang bersifat internal dalam kaitan dengan pengembangan lembaga.
4. Melakukan pengawasan secara baik terhadap tugas yang dibebankan terhadap seluruh
kegiatan internal Undiknas.
5. Melaporkan segala kegiatan tentang operasional Tridharma Perguruan Tinggi.
Director of Academic Tugas pokok:
(DoA)
Membantu rektor dalam merencanakan, menyelenggarakan dan mengevaluasi proses pendidikan dan pengajaran.
Fungsi:
1. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, dan evaluasi pendidikan.
2. Mengkoordinasikan pembinaan dosen di
bidang akademik.
3. Mengkoordinasikan penelahaan pembukaan
program studi baru di berbagai strata pendidikan dengan memperhatikan masukan
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No

Nama Unit

Nama Unit Perguruan
Tinggi

Tugas Pokok dan Fungsi
4.
5.
6.
7.
8.
9.

dan usulan dari fakultas.
Melakukan inventarisasi kegiatan pendidikan.
Melakukan pemantauan dan evaluasi proses
pembelajaran setiap semester.
Melakukan pemantauan dan evaluasi sistem
penerimaan mahasiswa baru.
Melakukan pengendalian baku mutu pendidikan akademik, profesi dan vokasi.
Menyelenggarakan pengelolaan data bidang
administrasi akademik.
Mengkoordinasikan pelaksanaan, pemantau-

an dan evaluasi kerja sama bidang pendidikan.
10. Melakukan evaluasi kegiatan penunjang akademik dalam rangka meningkatkan kualitas
proses belajar mengajar di tingkat universitas, fakultas, dan program studi.
11. Melakukan pengawasan terhadap seluruh
kegiatan bidang akademik dan penunjang
akademik.
12. Mengkoordinasikan penyesuaian kurikulum
di masing-masing program studi.
13. Melakukan perencanaan pengembangan
akademik dan kegiatan penunjang akademik
di tingkat universitas, fakultas dan program
studi.
14. Selalu melakukan komunikasi dan berkoordinasi dengan bagian akademik yang ada
di kantor wilayah Kopertis VIII Bali Nusra,
terutama yang berkaitan dengan Feeder Dikti
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Nama Unit Perguruan
Tugas Pokok dan Fungsi
Tinggi
Director of Resource
Tugas pokok:
Management (IRAMA) Membantu rektor dalam bidang sumber daya
manusia, keuangan, investasi, pengelolaan
asset dan pemeliharaan inventaris.
Fungsi:
1. Mengkoordinasikan perencanaan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja
universitas.
2. Mengkoordinasikan pembinaan karier dan
kesejahteraan dosen, tenaga penunjang
akademik, dan tenaga kependidikan.
3. Mengelola ketatausahaan, kerumahtanggaan, ketertiban dan keamanan universitas.
4. Mengelola data administrasi dan umum.
5. Mengkoordinasikan pemantauan evaluasi
kinerja dosen, tenaga penunjang akademik,
dan tenaga kependidikan.
6. Melakukan koordinasi penyusunan daftar
usulan kegiatan, daftar isian proyek, dan
daftar isian kegiatan setiap unit kerja.
7. Membuat perencanaan dan pengembangan
sarana dan prasarana universitas.
8. Melakukan koordinasi kegiatan pendayagunaan sarana dan prasarana universitas.
9. Mengkoordinasikan pelaksana, pemantauan
dan evaluasi kerja sama bidang administrasi
umum, keuangan dan sumber daya manusia
dengan pihak lain.
10. Memotivasi dosen untuk meningkatkan
jenjang pendidikan.
11. Memotivasi dosen untuk meningkatkan
jabatan akademik
12. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada rektor.
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No

Nama Unit

Nama Unit Perguruan
Tugas Pokok dan Fungsi
Tinggi
Director of Students & Tugas pokok:
Alumni (DISA)
Membantu rektor dalam pembinaan minat dan
bakat mahasiswa serta hubungan antar alumni
Fungsi:
1. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, dan evaluasi kegiatan
kemahasiswaan.
2. Melakukan koordinasi pembinaan kesejahteraan mahasiswa.
3. Melakukan koordinasi peningkatan dan minat, bakat dan penalaran mahasiswa.
4. Mengkoordinir pelaksanaan konsultasi minat

Director of
International &
Enterprise (DIRI)
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dan bakat, beasiswa, soft skill, Unit Kegiatan Mahasiswa dan pelayanan kesehatan
mahasiswa.
5. Melakukan koordinasi dengan pengurus
pusat Undiknas Alumni.
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dan kerjasama bidang
kemahasiswaan dan alumni kepada pihak
lain di dalam dan luar negeri.
7. Melakukan tracer study terhadap alumni tiga
tahun terakhir.
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan wawasan dan daya nalar mahasiswa
(dalam dan luar negeri)
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan spiritual
tourism dalam rangka mewujudkan konsep
Tri Hita Karana
10. Bertanggung jawab kepada rektor.
Tugas pokok:
Membantu rektor di bidang hubungan internasional dan kerjasama antar instansi pemerintah
dan swasta serta memberikan informasi tentang keberadaan Undiknas kepada masyarakat.
Fungsi:
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Nama Unit Perguruan
Tinggi
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Tugas Pokok dan Fungsi
1. Mengkoordinasikan kerjasama di bidang
pendidikan, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat baik dalam maupun luar
negeri
2. Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi
asing guna kepentingan pelaksanaan program internasional (university visit, international enrichment program)
3. Mengkoordinasikan kegiatan conventional
and digital marketing (facebook, twitter,
instagram, whatsapp, line, website)
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan, peman-

tauan dan evaluasi penempatan kerja bagi
alumni (job fair).
5. Merekomendasikan pengurusan ijin studi
(student visa) bagi mahasiswa asing
6. Mengelola program international class
7. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada rektor.
Director of Information Tugas Pokok:
Technology (DOIT)
Membantu rektor di bidang perencanaan, implementasi dan evaluasi information technology
Undiknas
Fungsi:
1. Merencanakan blue print information technology systems (website, mobile application,
database, big data, information system,
computer and networking)
2. Mengembangkan implementasi information
technology yang terintegrasi dibidang akademik, keuangan, mahasiswa dan kerjasama
3. Pemeliharaan dan pemuktahiran information
technology
4. Mendokumentasikan seluruh kegiatan di
Undiknas
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No

Nama Unit

Nama Unit Perguruan
Tugas Pokok dan Fungsi
Tinggi
Institute of Research
Tugas pokok:
and Community
Membantu rektor dalam merencanakan, melakService (LPPM)
sanakan dan mengevaluasi kegiatan penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat.
Fungsi:
1. Menyusun rencana dan kebijakan arah
pengembangan penelitian
2. Melaksanakan kerjasama di bidang penelitian dengan pihak stakeholder
3. Melakukan kegiatan penyebarluasan hasil
penelitian melalui publikasi ilmiah.
4. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan

5.
6.
7.

8.
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semua aktivitas pelaksanaan penelitian di
lingkungan universitas.
Merencanakan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat
Melaksanakan urusan tata usaha pengabdian kepada masyarakat.
Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan konsepsi
pembangunan nasional, wilayah dan atau
daerah melalui kerjasama antar perguruan
tinggi dan atau badan lain, baik di dalam
maupun luar negeri.
Melaksanakan hasil-hasil penelitian ilmu
pengetahuan, teknologi dan kesenian tertentu untuk menunjang pembangunan.
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Senat

3.

Dewan
Pengawas
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Nama Unit Perguruan
Tugas Pokok dan Fungsi
Tinggi
Academic Senate of Tugas pokok:
the University
Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Undiknas.
Fungsi:
1. Mengusulkan perubahan Statuta Undiknas
kepada Perdiknas Denpasar.
2. Merumuskan kebijakan akademik dan
pengembangan universitas.
3. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
4. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
5. Merumuskan norma, etika, dan tolak ukur
penyelenggaraan Universitas.
6. Menilai pertanggungjawaban dan pelaksanaan kebijakan akademik yang telah dijalankan oleh rektor.
7. Memberikan pertimbangan dan persetujuan
rencana anggaran pendapatan dan belanja
universitas yang diajukan oleh rektor.
8. Memberikan pertimbangan atas usulan
jabatan fungsional dosen kejenjang lektor
kepala dan profesor (guru besar).
Board of Financial
Tugas Pokok :
Audit
Memonitor dan mengevaluasi penerimaan dan
pengeluaran keuangan di masing-masing unit di
lingkungan Undiknas.
Fungsi :
1. Melaksanakan prosedur audit ke masing-masing unit
2. Mengumpulkan bukti-bukti untuk memperoleh gambaran umum mengenai keadaan
keuangan unit yang ada pada Undiknas
3. Menggabungkan laporan sesuai dengan
mata anggaran masing-masing unit untuk
Pedoman Akademik 2017
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No

4.

Nama Unit

Dewan
Pertimbangan

Nama Unit Perguruan
Tinggi

Advisor Board For
Rector

Pedoman Akademik 2017

Tugas Pokok dan Fungsi
mendapatkan informasi mengenai realisasi
penggunaan dana, realisasi droping dana
dan memperoleh gambaran mengenai
prosentase biaya yang dikeluarkan untuk
masing-masing unit, berdasarkan jenis
kegiatan dan untuk mengetahui unit mana
yang paling besar dan sebaliknya, dalam
kurun waktu 1 (satu) bulan
4. Setelah laporan masing-masing unit selesai
direview oleh bagian keuangan dibawah koor
dinator Direktorat Sumber Daya, selanjutnya
laporan tersebut diserahkan kepada unit
Badan Audit
5. Merekomendasikan kepada rektor, jika terdapat temuan pada unit kerja yang diaudit
6. Membuat laporan yang ditujukan kepada
rektor setiap bulannya
Tugas pokok:
Memberikan pertimbangan dan usulan kepada
rektor tentang peningkatan kesejahtraan dan
proses pendidikan
Fungsi:
1. Memberikan pendapat dan saran kepada
rektor, mengenai renstra universitas, rencana bisnis universitas, rencana anggaran
pendapatan, dan belanja universitas yang
diusulkan oleh rektor.
2. Mengawasi perkembangan kegiatan universitas, memberikan pendapat dan saran kepada
rektor mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan universitas.
3. Memberikan nasehat kepada rektor dalam
melaksanakn pengelolaan universitas.
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Akademik
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Nama Unit Perguruan
Tugas Pokok dan Fungsi
Tinggi
Board of Ethics
Tugas pokok:
Merencanakan kebijakan dan mengawasi perilaku civitas akademika dalam pelaksanaan Tri
Dharma Perguruan Tinggi.
Fungsi:
1. Melaksanakan pemantauan atas pelanggaran etika akademik seperti plagiasi karyakarya dosen, jual beli nilai
2. Melaksanakan pemantauan atas pelanggaran etika non-akademik seperti penyebaran
hoax (berita bohong)
3. Memberikan rekomendasi terhadap perencanaan penelitian dibidang sosial, poli
tik sosial budaya, ekonomi, hukum, teknologi
dan sains yang bersentuhan dengan etika
akademis
Fakultas :
Tugas Pokok:
Mengkoordinasikan dan atau melaksanakan
1. Faculty of
Economics &
pendidikan akademik dan profesi, serta melakBusiness
sanakan kegiatan penelitian dan pengabdian
2. Faculty of Law
kepada masyarakat.
3. Faculty of Social & Fungsi:
Political Science
1. Melaksanakan dan pengembangan pendi4. Faculty of
dikan di lingkungan fakultas.
Engineering and
Informatics
2. Melaksankan penelitian untuk pengembangan iptek, dan seni.
5. Undiknas Graduate
School
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
4. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika
dan malaksanakan urusan tata usaha.
5. Melaksanakan pendidikan program magister
untuk bidang ilmu interdisiplin dan penjaminan mutu program magister yang diselenggarakan oleh fakultas.
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No

Nama Unit

6.

Pelaksana
Administrasi,
Pelayanan dan
Pendukung

Nama Unit Perguruan
Tugas Pokok dan Fungsi
Tinggi
Head of Academic
Tugas Pokok:
Administration
Melaksanakan operasional kegiatan perkuliahaan.
Fungsi:
1. Menerima pendaftaran mahasiswa baru.
2. Menerima heregestrasi mahasiswa lama.
3. Menerima pendaftaran Formulir Rencana
Studi (FRS).
4. Membuat absensi perkuliahan.
5. Membuat absensi Ujian Tengah Semester
(UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
6. Merekap nilai dan memasukan kedalam
Kartu Hasil Studi (KHS).
7. Membagikan KHS kepada Pembimbing Akademik (PA).
8. Mengirimkan hasil studi kepada orang tua
mahasiswa.
9. Membuat transkrip dan ijazah.
Head of Learning &
Tugas Pokok :
Academic Support
Memberikan pelayanan di bidang laboratorium,
seminar, lokakarya dan pelatihan.
Fungsi:
1. Melaksanakan perencanaan dan penyelenggaraan baik mahasiswa maupun dosen
dalam seminar akademik.
2. Melaksanakan perencanaan dan penyelenggaraan lokakarya.
3. Melaksanakan perencanaan laboratorium
komputer dan bahasa asing.
4. Melaksanakan perencanaan dan penyelenggaraan TOEFL.
5. Merencanakan dan menyelenggarakan Table
Manner, Company Visit, dan Personality Deveplopment.
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Nama Unit Perguruan
Tugas Pokok dan Fungsi
Tinggi
Chief Librarian
Tugas Pokok:
Memberikan Pelayanan referensi dan informasi
ilmiah kepada civitas akademika, alumni dan
masyarakat.
Fungsi:
1. Mengumpulkan dan menyeleksi kebutuhan
buku ilmiah.
2. Melaksanakan perawatan koleksi referensi
ilmiah.
3. Menjalin kerjasama dengan instansi dan
perpustakaan lain.
4. Melayani civitas akademika dan masyarakat
yang memerlukan referensi dan informasi
ilmiah.
5. Menjaga keamanan ruang baca.
6. Mengadministrasikan sumberdaya fisik
(inventaris dan pustaka) serta sumber daya
keuangan yang ada di perpustakaan
7. Mengatur dan merapikan buku-buku/koran/
majalah secara rutin setiap hari
8. Melakukan rekapitulasi pengajuan buku-buku
yang dibutuhkan oleh mahasiswa, namun
belum dimiliki perpustakaan
9. Membuat laporan kegiatan mingguan dan
bulanan.
Head of Laboratory
Tugas pokok:
Merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam bidang
komputer, manajemen, akuntansi, teknik, bahasa asing, dan peradilan semu.
Fungsi:
1. Membuat, mensosialisasikan, dan mengkoordinasikan jadwal, agenda dan kalender
kegiatan laboratorium.
2. Melaksanakan pelatihan komputer kepada
mahasiswa , karyawan dan dosen.
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No

7.

Nama Unit

Pelaksana
Penjaminan
Mutu

Nama Unit Perguruan
Tinggi

Tugas Pokok dan Fungsi

3. Melaksanakan kegiatan test TOEFL, kegiatan
pelatihan table manner, dan kegiatan pelatihan personality development.
4. Melaksanakan kegiatan laboratorium manajemen, akuntasi, bahasa asing , teknik dan
peradilan semu.
Head of Alumni
Tugas pokok:
Relations
Memberikan informasi peluang kerja kepada
sivitas akademika.
Fungsi:
1. Memberikan informasi mahasiswa dan alumni tentang peluang kerja
2. Memberikan pelatihan dan pengembangan
dalam mempersiapkan mahasiswa dan
alumni memasuki dunia kerja.
3. Membantu alumni dalam menentukan dan
menemukan karir, baik sebagai pegawai,
ataupun wirausaha (entrepreneurship)
4. Menjadi fasilitator antara perguruan tinggi
dengan dunia usaha dan industri dalam skala nasional maupun internasional.
5. Melakukan tracer study alumni.
Director of Quality
Tugas Pokok:
Assurance And Acredi- Membantu rektor merencanakan, melaksanakan
tation (QITA)
dan mengevaluasi jaminan mutu atas proses
pendidikan, pengajaran dan penelitian serta
pelaksanaan akreditasi internal.
Fungsi:
1. Menyusun standar sesuai dengan Sistem
Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi internal kegiatan akademik dan non akademik.
3. Menyusun rencana, program, dan pelaksanaan SPMI.
4. Mengembangkan SPMI.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi internal implementasi SPMI.
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8. Unit PerenBoard of Professors
canaan dan
Pengembangan
Tridharma
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Tugas Pokok dan Fungsi
6. Merencanakan dan memberikan pelatihan
(training) berbasis instrumen akreditasi BANPT baik terhadap program studi maupun
institusi.
7. Mengevaluasi secara periodik butir-butir
pelaksanaan instrumen akreditasi program
studi dan perguruan tinggi guna berjalannya
mutu pendidikan secara berkesinambungan.
Tugas Pokok:
1. Menyusun dokumen-dokumen strategis
seperti: restra, blueprint pengembangan
Undiknas, Rencana Induk Pengmbangan
Undiknas.
2. Monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan
renstra
3. Melaksanakan kajian-kajian strategis manajemen perguruan tinggi
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2.2. Susunan Personalia Undiknas
Rector						
: Prof. Ir. Gede Sri Darma, ST., MM., D.B.A, FPE
Vice Rector					
: Dr. Nyoman Sri Subawa, ST., SSos., MM.
Director of Academic				
: Luh Putu Mahyuni, SE., MSi., Ak., PhD, CA.
Director of Resource Management		
: Dr. AA Ngr. Eddy Supriyadinata Gorda, SSos., MM.
Director of Students and Alumni		
: Dr. IB Teddy Prianthara, SE, Ak, MSi, CA, CPAI
Director of International and Enterprise
: Agus Fredy Maradona, SE, MSA, PhD, Ak, CA
Director of Quality Assurance and Accreditation : Ni Ketut Elly Sutrisni, SH., MM.
Directorate of Academic (DOA)
Vice Director of DOA				
Senior Advisor of DOA				
Secretary of DOA				
Head of Academic Administration		

: Ir. Agus Putu Abiyasa, B.Eng., PhD, IPM
: IGA. Raka Parwati, SE
: IA. Arsiwati Singarsa, SE
: I Nengah Riana, ST, MT

Head of Learning and Academic Support
: I Nyoman Suwirta Adnyana, SS
Head of Class Organization			
: I Ketut Wijaya, SE
Head of Data Validation and Academic Reporting: I Ketut Mudita, SE.
Head of Evening Class				
: I Wayan Dikse Pancane, ST, MT.
Chief Librarian					
: I Putu Suparna, SE, MIKom
Senior Advisor of Evening Class		
: Ir. GN Nyoman Wismantara, MT.
Staff Class Organization			
: Ni Wayan Taman Parwati, SE
						 Dewa Tri Arsana, SE
Academic Officer for Evening Class		
: Ketut Tanti Kustina, SE, MM
Student Service Officer for Evening Class
: Ir. I Ketut Suardana, ST, MT
Associate Librarian				
: Dra. Ni Ketut Arniti, SSos, MAP
Directorate of Resource Management (IRAMA)
Vice Director of IRAMA				
: Nyoman Gede Arya Diatmika, SE., Ak., CA., CPAI
Secretary of IRAMA				
: Kadek Devi Kalfika Anggria Wardani, SPd., MPd
Head of Finance and Investment		
: Kadek Wulandari Laksmi P., SE., MM
Head of General Administration		
: Ni Ketut Anjani., SSos.H, MFILH
Human Capital Manager			
: IGA Wirati Adriati, SE., MM.
Head of Internal Property Management
: Ngr. Nyoman Suartha., SE.
Head of Legal					
: Putu Eva Ditayanti Artati, SH., MH.
Accounting Officer				
: Wayan Widiasih, SE.
General Cashier				
: Ani Rusidah, SH.
Administrative Officer				
: Ni Made Seriasih, SE.
Human Capital Associate Manager		
: Ni Made Yeni Sudaryanti, SSos.,MA

26

Pedoman Akademik 2017

Global, Smart & Digital

BAB II
Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan & Jaminan Mutu

Internal Property Officer			

: I Ketut Yudana, SE.

Directorate of Students and Alumni (DISA)
Senior Advisor of DISA				
						
Secretary of DISA				
Head of Student Creative Activities		
Head of Student Development			
Head of Alumni Relations			
Head of Digital Publication for Students

: I Wayan Sunia SE., MM
I Dewa Nym. Marsudiana, SE., MM
: Ir. Dewa Ayu Nym. Ardi Utami, ST., MT
: I Wyn. Didik Roy Mahardika, SST, MPar, MRech.
: I Putu Dharmawan Pradhana, SH., MM
: Dr. I Made Wirya Darma, SH., MH
: Kadek Adyatna Wedananta, SPd., MPd

Directorate of International and Enterprise (DIRI)
Vice Director of DIRI				
: I Made Sindhu Yoga, SE, MBA
Secretary of DIRI				
: Nuning Indah Pratiwi,Sikom, Mikom
Head of International Office			
: Ida Nyoman Basmantra, SPd, MPd
Manager of Non-academic Affairs		
: Putu Ratna Juwita Sari, SE., MPar
Manager of Academic Affairs			
: Kadek Trisna Dwiyanti, SE, MSc, Ak
Marketing Manager				
: Ni Made Dhian Rani Yulianti, SE, MM
Website Chief Editor				
: Ketut Adi Wirawan, Skom
Social Media Manager				
: Ni Nyoman Sri Wisudawati, STPar, MPar
Partnership and Job Fair Manager		
: Ni Nyoman Sri Wisudawati, STPar, MPar
Manager of Center for Entrepreneurship
: Putu Purnama Dewi, SE, Msi
Project Manager				
: Atabuy Frit Elisa Yonce, SPar, MPar
Directorate of Information Technology (DOIT)
Vice Director of DOIT				
: Ngakan Kutha Krisnawijaya, Skom, Mkom
Secretary of DOIT				
: Anak Agung Dian Widya Astuti, SKom
Web Application Officer			
: Ir. Ngurah Darma Paramartha, ST, MT, IPM
Senior Programmer				
: Gede Humaswara Prathama, ST
						 Ngakan Made Riski Juliad
Programmer					
: Ida Bagus Prayoga Bhiantara, SPd
IT Training Officer				
: I Made Agus Rai Indra Buana, SKom
IT Support					
: I Nyoman Sata Wiweka Nanda
						 Bagus Tangkas Gumawi Artha, AMd
						
I Putu Gede Elang Erlangga Kurnia Sudaryana
						 I Kadek Arta Wiguna
Directorate of Quality Assurance and Accreditation (QITA)
Vice Director of QITA				
: Drs. I Gede Sanica, Ak, MM
Pedoman Akademik 2017
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Secretary of QITA				
: I Made Sudiksa, SE.
Head of QA and Acceditation for Management : Ida Ayu Oka Martini, SE,MM
Head of QA and Acceditation for Accounting : I Dewa Ketut Gede Prabawa, SE, MM
Head of QA and Acceditation for FISIP		
: Ni Wayan Lasmi, SE,MM
Head of QA and Acceditation for Law		
: Kadek Adi Januarsa, SH,MH
Head of QA and Acceditation for FTI		
: I Komang Agus Ariana, ST, MT
Head of QA and Acceditation for Graduate School : AAI Maheswari, SSTPar, MPar
Head of QA Audit for FEB			
: Ir. Putu Budiarnaya, MT
Head of QA Audit for Law and FISIP		
: I Wayan Suriana, ST, MT
Head of QA Audit for FTI and Graduate School : Ir. I Wayan Sutama, MT
Board of Audit
Chair of Financial Audit Board			

: IGA Diah Utari,SE, MM, Ak, CA

Institute for Research and Community Outreach (LPPM)
Head of LPPM					
: Ngurah Nyoman Suwarnatha, SH, LLM
Secretary of LPPM				
: Widhi Adnyana Eka Putra,SS, Mpar
Research Manager				
: I Putu Gede Iwan Trisna Jaya, SE, MM
Community Service Manager			
: I Nengah Wirsa, SE, MM
Online Journal System Manager		
: Dr. Ni Putu Nina Eka Lestari, SE, MM
Community Service Associate Manager
: Dr. Ida Ayu Sadnyini, SH, MH
2.3 Penjaminan Mutu
Undiknas memiliki unit pelaksana mutu yang diberi nama Directorate of Quality Assurance &
Accreditation (QITA). QITA bertanggungjawab kepada rektor, yang pelaksanaan sehari-harinya
berada di bawah koordinasi vice rector. Proses penjaminan mutu di Undiknas dilaksanakan secara
berjenjang mulai dari tingkat program studi, fakultas sampai dengan universitas.
QITA Undiknas memiliki manual mutu yang lengkap meliputi: pernyataan mutu, kebijakan mutu,
unit pelaksana, standar mutu, prosedur mutu, instruksi kerja, dan sudah terdokumentasi dengan
sangat baik.
1.

Pernyataan Mutu
Undiknas memiliki pernyataan mutu bahwa: semua kegiatan pengelolaan baik universitas,
fakultas dan seluruh unit di lingkungan Undiknas harus memiliki standar yang memenuhi
dan atau melebihi standar mutu yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri
Kemenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
(SNPT). Komitmen Undiknas melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
dengan menetapkan pencapaian SPMI jangka panjang sampai dengan tahun 2037.
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Kebijakan Mutu
a. Kebijakan mutu di bidang pendidikan, terdiri dari:
Program yang ditawarkan Undiknas memiliki mutu akademik yang tinggi terutama
didasarkan pada penelitian yang dikembangkan oleh dosen. Metode pendidikan di
Undiknas secara bertahap telah disesuaikan dengan basis pengajaran berpusat pada
dosen (teacher centered education) menuju pengajaran yang berpusat pada mahasiswa
(student centered education).
Pendidikan di Undiknas telah diselenggarakan secara terencana dan memiliki indikator
mutu yang terukur serta akuntabel, program-program di Undiknas telah diselesa ikan
oleh sebagian besar mahasiswa secara tepat waktu.
b. Kebijakan mutu di bidang penelitian
Setiap dosen Undiknas diwajibkan untuk melakukan kegiatan penelitian, baik secara
perorangan atau kelompok. Penelitian yang diselenggarakan dan didanai oleh
Undiknas diarahkan untuk mewujudkan pengembangan IPTEK dan seni, strategis
serta bermanfaat sebagai solusi di dalam permasalahan pembangunan bangsa dan
outputnya berupa artikel jurnal yang akan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional
dan internasional. Reputasi perguruan tinggi dapat dilihat dari jumlah publikasi yang
telah diterbitkan. Undiknas telah mendorong dan memfasilitasi hasil-hasil penelitian
tersebut secara bertahap dan didesiminasikan kepada masyarakat.
c. Kebijakan mutu di bidang pengabdian kepada masyarakat
Undiknas selain berkiprah dalam proses pendidikan dan penelitian, juga telah
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Layanan pengabdian Undiknas terdiri dari:
program dan kegiatan pengabdian, program pemberdayaan masyarakat, dan program
kegiatan layanan kepakaran profesional. Layanan pengabdian Undiknas bertumpu
pada kompetensi dosen dan merupakan implementasi hasil-hasil penelitian yang
dikembangkan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Layanan pengabdian Undiknas secara bertahap akan ditingkatkan baik mutu, jumlah,
maupun intensitasnya. Masing-masing unit di lingkungan Undiknas, mulai dari program
studi, fakultas, pascasarjana, pusat penelitian, dan pusat pengabdian masyarakat
melaksanakan pengabdian secara terprogram dan sebagai pelaksananya adalah dosen
yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.
d. Kebijakan mutu di bidang pengembangan manajemen dan sumber daya manusia
Pencapaian visi Undiknas melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang bermutu,
mengharuskan adanya pengembangan sumber daya manusia yang terarah dan
terencana. Dalam upaya peningkatan kualifikasi pendidik, telah dilakukan langkahlangkah strategis dalam upaya meningkatkan jabatan akademik dosen yang
mengemban tugas dan kewajiban akademik. Selain dukungan dari dosen yang
berkualitas dan kompeten, Undiknas juga sangat membutuhkan dukungan dari tenaga
kependidikan yang berkompeten dan bermutu pula. Oleh karena itu, kinerja dosen
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dan tenaga kependidikan secara periodik dipantau oleh directorate of QiTA bersama
directorateof iRaMa yang hasilnya dievaluasi dan ditindaklanjuti. Berdasarkan hasil
evaluasi, jika masih ditemukan kekurangan dari kinerja dosen dan tenaga kependidikan
tersebut, maka ditindaklanjuti dengan memberikan pelatihan, peningkatan kualifikasi
dan profesionalisme. Sistem pemantauan kinerja dosen dan tenaga kependidikan terus
disempurnakan sehingga benar-benar dapat meningkatkan motivasi dan mutu kerjanya.
Selain itu sistem penghargaan di Undiknas terus dikembangkan dengan berbasis pada
kinerja.
e. Kebijakan mutu di bidang kemahasiswaan dan alumni
Mengacu pada visi dan misi Undiknas, yang menghendaki agar lulusannya memiliki
lulusan yang bermakna bagi kehidupan, kemandirian, dan menjunjung etika profesi
serta etika bermasyarakat, maka program kegiatan kemahasiswaan merupakan bagian
yang integral dari proses belajar mengajar.
Program dan kegiatan kemahasiswaan Undiknas diarahkan pada empat hal utama,
yaitu:
1). Pemenuhan layanan kesejahteraan mahasiswa;
2). Penguatan kemampuan akademik dan keprofesionalan mahasiswa;
3). Pengembangan diri, bakat dan kepribadian mahasiswa;
4). Panduan karir mahasiswa.
Undiknas akan terus memperkenalkan calon lulusan kepada dunia kerja secara sistematis
dengan mengumpulkan informasi tertulis dari stakeholders atau mengundangnya serta
menyediakan wadah seperti Bursa Kerja (Job Fair). Survey pengguna (user) dilaksanakan
secara terprogram untuk keperluan Undiknas dan pelaksanaannya sesuai rencana yang
telah ditetapkan. Pemanfaatan umpan balik (feedback) telah dilakukan untuk perbaikan
kualitas serta merupakan bagian dari suatu sistem kegiatan kemahasiswaan.
f. Kebijakan mutu di bidang sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana Undiknas telah memenuhi persyaratan teknis dan peraturan
pendirian bangunan serta kesehatan lingkungan. Pengembangan sarana dituangkan
dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Strategis (Renstra) yang
meliputi gedung dan laboratorium. Aspek utama yang sangat diperhatikan dalam
pengelolaan aset agar optimum dalam mendukung pelaksanaan proses pembelajaran,
yaitu inventarisasi lahan, inventarisasi gedung beserta semua ruang dan kegunaan
ruang (kelas, laboratorium, administrasi, dan lain-lain), tempat ibadah, tempat parkir,
sarana olahraga, dan pertamanan.
g. Kebijakan mutu di bidang kerjasama
Untuk mengoptimalkan program kerja di bidang kerjasama, maka rektor undiknas
membuat kebijakan dan menyusun struktur organisasi yang khusus menangani bidang
tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, struktur organisasi yang dibentuk adalah
Directorate of International & Enterprise (DIRI). Directorate of International & Enterprise
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(DirI) melaksanakan tugas kerjasama antara Undiknas dengan perguruan tinggi dan
badan-badan lain baik pemerintah maupun swasta di dalam negeri maupun di luar
negeri.
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BAB III
KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
3.1. Proses Penerimaan Mahasiswa Baru
1. Calon mahasiswa baru melakukan registrasi melalui website www.admission.undiknas.
ac.id untuk input alamat surel (e-mail), password, dan nomor HP
2. Setelah registrasi, calon mahasiswa baru log in di halaman pribadi untuk melengkapi data
diri
3. Calon mahasiswa baru masuk ke menu “pendaftaran” yang terletak di sidebar di sisi
sebelah kiri halaman kemudian input pilihan fakultas, program studi, dan program yang
diminati
4. Pilihan Jenis Pendaftaran :
a. Mahasiswa Baru (tamat SMU atau sederajat)
Calon mahasiswa yang baru menyelesaikan studinya di jenjang SMU atau sederajat.
Proses perkuliahan dimulai dari awal semester.

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.

b. Mahasiswa Pindahan (pindah)
Calon mahasiswa yang pernah menempuh pendidikan di perguruan tinggi
lain dan pindah melanjutkan pendidikan di Undiknas. Berkas Kartu Hasil Studi di
perguruan tinggi yang lama dibawa dan diproses di Fakultas yang dituju di Undiknas.
c. Mahasiswa Pindah Jalur (tamat diploma/sederajat)
Calon mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya di jenjang diploma dan ingin
melanjutkan ke jenjang strata 1 (S1).
Calon mahasiswa baru memilih opsi pembayaran registrasi melalui bank BPD Bali atau
bank BRI dengan pilihan metode pembayaran melalui teller, ATM, SMS Banking, Mobile
Banking, atau Internet Banking
Setelah melakukan pemilihan opsi pembayaran, calon mahasiswa baru masuk ke menu
“tagihan” untuk mendapatkan informasi nomor tagihan, jumlah tagihan, batas waktu
pembayaran, metode pembayaran, dan status pembayaran
Calon mahasiswa baru melakukan pembayaran registrasi
Setelah melakukan pembayaran, calon mahasiswa baru kembali log in sesuai dengan
alamat surel e-mail dan password (point no.1), kemudian masuk kembali ke menu “tagihan”
dan mengunggah (upload) bukti pembayaran melalui menu “konfirmasi pembayaran”
Bagi calon mahasiswa baru yang melakukan pembayaran dengan metode selain teller,
harus menunggu konfirmasi dari Bagian Keuangan Undiknas. Apabila telah di-verifikasi
oleh Bagian Keuangan Undiknas, maka calon mahasiswa baru akan mendapatkan
konfirmasi melalui surel (e-mail)
Surel (e-mail) akan memuat informasi terkait jadwal tes tulis, nomor tes, tempat tes, dan
aturan-aturan terkait tes tulis
Calon mahasiswa baru melakukan tes tulis
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12. Calon mahasiswa baru akan mendapatkan informasi kelulusan yang dapat diakses
melalui website Undiknas tiga hari setelah tes tulis
13. Informasi kelulusan yang diterima melalui surel (e-mail) akan memuat informasi terkait
syarat “daftar ulang” dan dokumen-dokumen administrasi sebagai kelengkapannya
3.2. Pelayanan Kepada Mahasiswa
Sebagai upaya mengoptimalkan aksesibilitas dan layanan kepada mahasiswa, Undiknas
memberikan layanan dalam berbagai hal seperti bimbingan dan konseling, pembinaan minat dan
bakat, beasiswa, kesehatan, pembinaan soft skills seperti berorganisasi, pelatihan kewirausahaan
dan business plan.
3.2.1 Bimbingan dan Konseling
Bimbingan dan konseling diberikan kepada seluruh mahasiswa Undiknas dan dapat dilakukan
setiap saat. Adapun pelayanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada mahasiswa adalah
sebagai berikut:
a. Pelayanan konseling individu bagi mahasiswa oleh Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang
dapat dilakukan secara langsung di Kampus atau dapat melalui media elektronik.
b. Pimpinan fakultas/program studi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh mahasiswa
baik masalah akademik maupun masalah pribadi.
c. Membantu mahasiswa yang membutuhkan konseling dengan psikolog.
3.2.2 Pengembangan Minat dan Bakat
Dalam pengembangan minat bakat terhadap mahasiswa, Undiknas mendukung pendanaan
dan memfasilitasi penyelenggaraan seminar, kompetisi di bidang olahraga, kesenian. Selain itu
Undiknas mewadahi kegiatan ekstra kurikuler dalam organisasi kemahasiswaan (ORMAWA).
Kampus merupakan suatu masyarakat tersendiri, namun tidak terpisah dari masyarakat luar,
serta memiliki tata cara serta corak kehidupan yang khas. Sebagai layaknya suatu masyarakat, di
dalamnya terdapat aturan yang diperlukan agar masyarakat yang bersangkutan dapat berfungsi
dengan baik. Demikian juga dalam masyarakat kampus di mana mahasiswa adalah anggota
masyarakat kampus, kelompok yang masih belajar, mereka perlu mendapatkan pendidikan dalam
bentuk pelatihan/keterampilan dan dipersiapkan untuk meneruskan proses pembangunan pada
masa yang akan datang.
Mengingat para mahasiswa merupakan bagian dari sivitas akademika dalam usia dewasa muda,
maka organisasi mahasiswa tersebut perlu disusun berdasarkan prinsip “dari, oleh dan untuk
mahasiswa”. Hal ini sesuai dengan asas pendidikan yaitu pimpinan perguruan tinggi lebih bersifat
ulur tangan dari pada campur tangan. Organisasi kemahasiswaan di Undiknas dibentuk berdasarkan
Kepmen Mendikbud No: 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di
Perguruan Tinggi. Adapun 40 organisasi mahasiswa yang terdapat di Undiknas sebagai berikut:
a. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas
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Merupakan lembaga kemahasiswaan yang berkedudukan di tingkat Universitas. DPM
Universitas dipimpin oleh seorang Ketua Umum.
a. Tugas Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas adalah:
1). Menetapkan garis besar program, mengawasi serta menilai pelaksanaan program
Badan Eksekutif Pemerintahan Mahasiswa (BEM – PM) Universitas,
2). Mewakili mahasiswa dalam mengontrol pelaksanaan program kerja BEM - PM
Universitas,
3). Meminta pertanggungjawbaan pengurus BEM - PM Universitas untuk setiap akhir
masa jabatan, dan
4). Membentuk panitia pemilihan umum Presiden BEM – PM Universitas.
DPM Universitas berfungsi sebagai forum perwakilan mahasiswa di tingkat
Universitas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa di tingkat
Universitas.
b. Fungsi Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas sebagai berikut :
Forum perwakilan mahasiswa di tingkat Universitas untuk menampung dan menyalurkan
aspirasi mahasiswa di tingkat Universitas.
b. Badan Eksekutif Mahasiswa – Pemerintahan Mahasiswa (BEM - PM) Undiknas
Merupakan lembaga kemahasiswaan yang berkedudukan di tingkat Universitas. BEM - PM
Undiknas dipimpin oleh seorang Presiden Mahasiswa BEM – PM Universitas adalah:
1). Mewakili mahasiswa di tingkat Universitas,
2). Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan dalam bidang
ekstra kurikuler di tingkat Universitas melalui unit kegiatan mahasiswa (UKM) dan
3). Memberikan pendapat, usul dan saran kepada Rektor terutama yang berkaitan
dengan fungsi dan pencapaian tujuan pendidikan nasional.
Fungsi BEM - PM Universitas sebagai:
1). Perwakilan mahasiswa di tingkat Universitas untuk menampung dan menyalurkan
aspirasi mahasiswa dalam lingkungan Universitas,
2). Perencanaan dan penetapan garis besar program kegiatan kemahasiswaan di
tingkat Universitas,
3). Komunikasi mahasiswa antar lembaga kemahasiswaan di tingkat Fakultas/jurusan
dan unit kegiatan mahasiswa dan Pengembangan keterampilan manajemen,
4). Struktur dan personalia Badan Eksekutif Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa
(BEM - PM) Undiknas ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Rektor.
Dalam rangka memperlancar tugas, di dalam struktur organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa
Pemerintahan Mahasiswa Undiknas dibagi menjadi beberapa bidang dengan koordinator
kegiatan, yaitu:
a. P.S.D.M (Pengembangan Sumberdaya Mahasiswa)
Kegiatan yang dapat meliputi Pengembangan Pendidikan dan Kajian Ilmiah, Minat dan
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Bakat, Kesejahteraan Mahasiswa dan Kewirausahaan,
b. Harmonisasi Hubungan ( Relasi )
Kegiatan ini meliputi perluasan hubungan kerjasama UNDIKNAS dengan pihak-pihak
eksternal dalam upaya menjalin relasi dan promosi Organisasi Mahasiwa UNDIKNAS,
c. KKPM ( Aksi, Kajian Kebijakan Publik, Kebudayaan, Lingkungan dan Pemberdayaan
Masyarakat)
Kegiatan ini meliputi FGD kajian permasalahan dan fenomena sosial, pengembangan
kebudayaan, pelestarian lingkungan dan bakti sosial kepada masyarakat.
c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
Unit kegiatan mahasiswa merupakan wadah kegiatan mahasiswa di tingkat Universitas yang
melaksanakan kegiatan di bawah koordinasi BEM - PM Undiknas.
Fungsi Unit kegiatan mahasiswa:
a. Merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler
mahasiswa terutama dalam bidang penalaran, keilmuan, bidang bakat dan minat
mahasiswa dan kesejahteraan mahasiswa serta pengabdian pada masyarakat;
b. Merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler
mahasiswa dalam bidang tertentu yang tidak dapat dilaksanakan oleh BEM Fakultas.
Terdapat 11 Unit Kegiatan Mahasiswa di Undiknas yaitu sebagai berikut:
1). UKM Khusus Mapala Satria Buana
2). UKM Khusus Resimen Mahasiswa
3). UKM Futsal
4). UKM Publik Speaking
5). UKM Badminton
6). UKM Warrior
7). UKM Kewirausahaan
8). UKM Musik Sound
9). UKM Paduan Suara
10). UKM Tari
11). UKM Dance Warrior
d. Keluarga Mahasiswa
Keluarga Mahasiswa adalah organisasi kemahasiswaan di Undiknas yang mewadahi segala
jenis kegiatan kerohanian sesuai dengan masing masing agama yang dianut oleh anggotanya.
Tugas Pokok Keluarga Mahasiswa:
• Menjalankan program kerja selama 1 tahun periode kepengurusan.
Fungsi Keluarga Mahasiswa:
• Merupakan wadah segala jenis kegiatan kerohanian sesuai dengan masing masing
agama yang dianut oleh anggotanya.
Terdapat 5 keluarga mahasiswa di Undiknas yaitu sebagai berikut:
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Keluarga Besar Mahasiswa Hindu Dharma (KBMHD)
Keluarga Mahasiswa (KMI)
Keluarga Mahasiswa Kristen Protestan (KMKP)
Keluarga Mahasiswa Kristen (KMK)
Keluarga Mahasiswa Budha (KMB)

e. Komunitas Mahasiswa
Komunitas Mahasiswa adalah bentuk kelompok kegiatan sesuai dengan minat dan tujuan
yang sama dari anggota, merupakan awal dari pembentukan UKM.
Tugas Pokok Komunitas Mahasiswa:
Merencanakan, menyusun dan melaksanaka program kerja selama 1 tahun periode
keengurusan.
Fungsi Komunitas Mahasiswa:
Merupakan wadah kegiatan mahasiswa sesuai minat dan tujuan yang sama dari mahasiswa
yang belum terwakili dari UKM.
Adapun Komunitas Mahasiswa yang tedapat di Undiknas yaitu sebagai berikut:
1). Komunitas Basket
2). Komunitas Teater Dodol
3). Komunitas Catur
f. Komunitas Khusus Mahasiswa
Komunitas khusus mahasiswa adalah bentuk kelompok kegiatan mahasiswa yang berdiri
melalui perjanjian kerjasama antara Undiknas dengan lembaga/ organisasi diluar kampus.
Tugas Pokok Komunitas Khusus Mahasiswa:
• Merencanakan, menyusun dan melaksanaka program kerja sesuai dengan kerjasama
yang telah dimiliki antara Undiknas serta lembaga/organisasi eksternal.
Fungsi Komunitas Mahasiswa:
• Merupakan wadah kegiatan mahasiswa sesuai minat dan tujuan yang sama dari
mahasiswa atas dasar kerjasama antara Undiknas serta lembaga/organisasi eksternal
diluar kampus.
Adapun Komunitas Mahasiswa yang tedapat di Undiknas yaitu sebagai berikut:
1). Komunitas Khusus HIPMI PT
2). Komunitas Khusus Inkubator Bisnis
3). Komunitas Khusus Marching Band Undiknas
g. Study Club Mahasiswa
Study Club Mahasiswa merupakan wadah kegiatan mahasiswa sesuai dengan bidang ilmu
yang dipelajari, merupakan kelompok belajar yang menekankan kegiatan akademik serta
penalaran sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang telah dipilih.
Tugas pokok Study Club
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•

Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program kerja selama 1 periode
kepengurusan.
Fungsi Study Club Mahasiswa
• Merupakan wadah bagi pengembangan bakat dan minat keilmuan dari masing masing
mahasiswa.
Adapun study club yang terdapat di Undiknas adalah sebagai berikut:
1). Marketing Club
2). Finance Club
3). I Stock
h. Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM)
Merupakan lembaga kemahasiswaan yang berkedudukan di tingkat Fakultas. Badan
Perwakilan Mahasiswa Fakultas dipimpin oleh seorang ketua.
Tugas Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) adalah:
• Menetapkan garis besar program, mengawasi serta menilai pelaksanaan program Badan
Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas; dan
Berfungsi sebagai:
• Forum perwakilan mahasiswa di tingkat Fakultas untuk menampung dan menyalurkan
aspirasi mahasiswa di tingkat Fakultas.
i.

Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat Fakultas (BEM-FAKULTAS)
Badan Ekesekutif Mahasiswa Fakultas adalah wadah kegiatan kemahasiswaan yang ada di
tingkat Fakultas dan dipimpin oleh seorang gubernur.
Tugas pokoknya:
• Menyusun dan melaksanakan program kerja serta pertanggung jawaban selama 1 tahun
periode kepengurusan.
Fungsi BEM Fakultas:
• Mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan manajemen pengelolaan kegiatan
mahasiswa.

j.

Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)
Himpunan Mahasiswa Jurusan merupakan lembaga kemahasiswaan yang berkedudukan di
tingkat jurusan atau program studi dan dipimpin oleh seorang ketua.
Tugas Himpunan Mahasiswa Jurusan:
• Menyelenggarakan kegiatan ekstra kurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan sesuai
dengan program studi pada jurusan.
Fungsi Himpunan Mahasiswa Jurusan:
• Wahana pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan
sesuai dengan program studi.
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3.3. Pembinaan Soft Skill
Dalam pembinaan soft skill yang diberikan kepada mahasiswa, Undiknas mengadakan beberapa
kegiatan pelatihan-pelatihan seperti:
d. Pelatihan kewirausahaan
e. Pelatihan penelitian dan penulisan karya ilmiah mahasiswa
f. Pelatihan kepemimpinan bagi pengurus organisasi mahasiswa
g. Praktek penjamuan (table manner)
h. Personality development (kepribadian)
Selain mengadakan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan soft skill dari mahasiswa,
Undiknas juga menyelenggarakan kunjungan ke perusahaan dalam rangka pengenalan budaya
organisasi/perusahaan yang diadakan dua kali selama satu semester.
3.4. Beasiswa
Undiknas memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi maupun mahasiswa yang
secara ekonomis membutuhkan, dan secara akademis memenuhi syarat. Beasiswa diberikan
dengan tujuan agar para mahasiswa dapat termotivasi untuk memperlancar studinya. Adapun jenis
beasiswa yang diberikan adalah:
a. Beasiswa dari Dirjen Dikti seperti PPA, BBP PPA dan beasiswa Bidikmisi
b. Beasiswa dari PT. Bank BRI (Persero) Tbk
c. Beasiswa dari PT. Bank Mandiri
d. Beasiswa dari Undiknas dengan memberikan beasiswa secara penuh maupun dengan
keringanan biaya.
Persyaratan umum untuk memperoleh beasiswa:
a. Mahasiswa yang secaa ekonomis membutuhkan dan apabila perlu dapat membuktikannya
dengan surat keterangan
b. Mahasiswa yang secara akademis memenuhi persyaratan IPK minimal sesuai yang
ditetapkan masing-masing program beasiswa.
c. Mahasiswa yang sekurang-kurangnya telah menempuh pendidikan 1 (satu) semester
d. Memiliki nilai Satuan Kredit Partisipasi (SKP) mahasiswa sesuai dengan ketentuan beasiswa
yang berlaku.
Mahasiswa yang berminat dapat mengajukan permohonan beasiswa kepada Dekan masing-masing
fakultas, selanjutnya diserahkan kepada Director of Students and Alumni Undiknas. Nama-nama
calon yang akan memperoleh beasiswa dari instansi di luar Undiknas diajukan ke instansi pemberi
beasiswa. Apabila dana beasiswa telah turun, dana akan didistribusikan kepada mahasiswa yang
berhak melalui fakultas.
3.5. Pelayanan Kesehatan
Pelayanan kesehatan merupakan unit yang ditujukan untuk penunjang layanan kesehatan bagi
mahasiswa dimana pelayanan kesehatan dan pengobatan standar didapatkan secara gratis.
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Pelayanan kesehatan Undiknas dilayani oleh satu orang dokter yang bertempat di ruang Poliklinik
Undiknas. Waktu pelayanan kesehatan selama lima hari kerja dalam seminggu, yakni hari Senin
sampai dengan hari Jumat, dari pukul 08.00 s.d. 11.00 Wita. Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi
pengukuran tekanan darah, pengukuran kadar gula darah, dan obat standar (generik).
Asuransi kesehatan dan keselamatan diberikan setiap tahun ajaran baru kepada seluruh mahasiswa
baru selama 4 (emapat) tahun bagi mahasiswa menempuh studi di Undiknas.
3.6. Sarana dan Prasarana
a. Perpustakaan
b. Laboratorium Bahasa
c. Ruang Seminar
d. Ruang Kuliah
e. Sistem Informasi Berbasis Komputer (CBIS)
f. Layanan wi-fi
g. Kantin Mahasiswa
h. Kantor Cabang Pembantu Bank BPD Bali
i. Gazebo
j. Auditorium
k. Lapangan Upacara
l. Lapangan Tenis
m. Lapangan Sepak Bola
n. Lapangan Bulutangkis
o. Lapangan Basket
p. Tenis Meja
q. Lapangan Futsal
r. Tempat Ibadah
s. Pertamanan
3.7
Alumni
3.7.1 Penyebaran Informasi Kerja
Program layanan penyebaran informasi kerja yang ada di lingkungan Undiknas adalah:
a. Adanya akses informasi lowongan kerja bagi semua alumni (dilakukan oleh Directorate of
International and Enterprise).
b. Adanya layanan informasi dan kerjasama dengan perusahaan/instansi sebagai penyedia
lapangan kerja. Hal ini dilakukan dengan kunjungan langsung ke beberapa perusahaan/
instansi, menghubungi via e-mail, telpon, surat dan memperkenalkan web Undiknas.
c. Adanya kemudahan akses informasi melalui web Undiknas, dengan melakukan rekonstruksi
web Undiknas yang lebih mudah diakses dengan kapasistas server yang lebih tinggi.
d. Adanya akses informasi layanan dengan pemasangan digital display di Undiknas, di front
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page web Undiknas, digital display Undiknas dan perbaikan papan info lowongan kerja di
Undiknas.
e. Adanya layanan informasi melaui sms broadcast Undiknas dan penyebaran leaflet mengenai
profil Undiknas serta info lowongan kerja secara rutin ke seluruh fakultas di lingkungan
Undiknas.
3.7.2. Penyelenggaraan Bursa Kerja/Job Fair
Program layanan bursa kerja/Job fair di Undiknas dilakukan secara rutin 3 (tiga) kali setiap
tahun yaitu pada bulan Februari, Mei, dan September. Pada bulan-bulan tersebut adalah periode
dilaksanakan wisuda Undiknas. Program layanan bursa kerja/Job Fair Undiknas memiliki tujuan
utama yaitu menghubungkan dan mendekatkan untuk dapat bertemu secara langsung antara
alumni dengan perusahaan. Dalam penyelenggaraan bursa kerja, maka sasaran Undiknas adalah:
a. Meningkatkan jumlah perusahaan/instansi yang mengikuti Job Fair.
b. Meningkatkan level perusahaan yang berpartisipasi.
c. Peningkatan informasi mengenai pelaksanaan Job Fair Undiknas melalui radio, iklan di
surat kabar, leaflet, poster, internet, web, telepon dan surat-menyurat.
d. Meningkatkan jumlah alumni yang bisa terserap di dunia kerja melalui program bursa.

3.7.3. Perencanaan Karir
Program perencanaan karir dilaksanakan terhadap mahasiswa sejak awal(setelah melewati
semester II). Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan softskill mahasiswa agar
mereka memiliki jiwa kepribadian yang kuat dan mampu bersaing di dunia kerja setelah mereka
lulus studi. Program perencanaan karir di Undiknas diantaranya adalah sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Peningkatan kemampuan melamar kerja dan mengikuti seleksi masuk dunia kerja.
Peningkatan kemampuan kewirausahaan.
Peningkatan kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat.
Peningkatan kemampuan berbahasa Inggris.
Peningkatan kemampuan bidang teknologi informasi.
Peningkatan kemampuan diri dalam bersaing di dunia kerja (psikologis, kerjasama, budaya
kerja, konsistensi kerja dan pemahaman dunia karir).

3.7.4. Pelatihan Melamar Kerja/ Job Interview
Directorate of International and Enterprise Undiknas menyadari bahwa tidak semua alumni mampu
mempersiapan dan membuat lamaran kerja dengan benar. Berdasarkan kenyataan tersebut,
Undiknas membuat program pelatihan melamar kerja berupa program antara lain:
a. Peningkatan kemampuan alumni atau mahasiswa (calon alumni) untuk membuat lamaran
kerja yang benar.
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b. Peningkatan kemampuan calon alumni mengikuti tes interview dalam pelamaran kerja.
c. Peningkatan kemampuan alumni dalam berkomunikasi dan bersikap untuk menghadapi tes
masuk dunia kerja.
d. Peningkatan kemampuan dan wawasan alumni dalam hal berbudaya di tempat kerja
(budaya kerja organisasi dan budaya kerja perusahaan).
e. Peningkatan wawasan dan kemampuan calon alumni dalam bekerja secara networking.

3.7.5. Layanan Penempatan Kerja
Layanan penempatan kerja di Undiknas dikelola oleh unit Partnership and Job Fair di bawah
Directorate International and Enterprise pada tingkat universitas. Sedangkan di tingkat fakultas
berada pada masing-masing program studi. Program layanan bursa kerja di Undiknas diarahkan
untuk:
a. Meningkatkan jumlah alumni yang bisa segera memperoleh pekerjaan.
b. Memperpendek masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan.
c. Meningkatkan jumlah alumni yang bekerja di perusahaan/instansi bertaraf nasional dan
internasional.
d. Meningkatkan jumlah perusahaan/instansi yang menyelenggarakan rekrutmen di kampus
setiap minggu atau setiap bulannya.
e. Meningkatkan jumlah perusahaan/instansi yang mengikuti job fair (bursa kerja) yang
diadakan oleh Undiknas.
Untuk melaksanakan program tersebut sekaligus menjawab tantangan yang berkaitan dengan
mempersiapkan mahasiswa dan alumni terjun di dunia usaha dan industri, Undiknas membentuk
dan mengembangkan 4 (empat) kegiatan, yaitu:
a. Kerjasama dan pengembangan.
Undiknas telah menjalin kerja sama dengan dunia usaha dan industri dalam kaitannya
dengan pengumpulan informasi yang membantu mahasiswa dan alumni memasuki dunia
kerja. Proses pengembangan jalinan kerja sama dilakukan secara berkesinambungan dan
terencana.
b. Rekrutmen
Undiknas membantu mahasiswa dan alumni menemukan karir dengan memfasilitasi
perusahaan penyedia lapangan kerja sesuai kompetensi profesi yang ditetapkan.
c. Pelatihan dan konsultasi.
Secara rutin Undiknas menyelenggarakan program-program pelatihan dan pengembangan
mandiri yang penyelenggaraannya dilakukan setiap tahun. Pelatihan secara rutin di atas
dilaksanakan untuk mempersiapkan mahasiswa dan alumni memasuki dunia kerja sesuai
dengan kompetensi yang ada. Selain pelatihan tersebut, Undiknas juga memberikan
layanan konsultasi bagi mahasiswa dan alumni yang membutuhkan informasi yang
berkaitan pengembangan karir dan lapangan pekerjaan.
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d. Tracer study.
Directorate of Student and Alumni (DiSA) secara rutin melaksanakan tracer study untuk
mengetahui keberadaan alumni khususnya mengenai tempat kerja, posisi jabatan, masa
tunggu, termasuk besaran salary yang diterima. Pelaksanaan tracer study ini menggunakan
accindental sampling yakni mencari dan mewawancarai alumni yan ditemui di tempat kerja
maupun melalui informasi teman sejawat.
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BAB IV
SUMBER DAYA MANUSIA, KUALIFIKASI DOSEN
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
4.1. Dosen Undiknas Tahun 2017
Jumlah dosen tetap di Undiknas sebanyak 124 orang terdiri dari 51 orang dosen tetap PNS dpk dan
73 orang dosen tetap Perdiknas Denpasar.
Jenjang Pendidikan Dosen Undiknas Tahun 2017
No

Jenjang Pendidikan

PNS Dpk (orang)

Yayasan (orang)

Jumlah (orang)

1

S1

3

0

3

2

S2

34

64

98

3

S3

14

9

23

51

73

124

Jumlah

Jabatan Akademik Dosen Undiknas Tahun 2017
No

Jenjang Pendidikan

PNS Dpk (orang)

Yayasan (orang)

Jumlah (orang)

1

Asisten Ahli

3

38

41

2

Lektor

22

23

45

3

Lektor Kepala

24

10

34

4

Guru Besar

2

2

4

51

73

124

Jumlah

Pangkat Dan Golongan Dosen Undiknas Tahun 2017
No

Pangkat

Dosen (orang)
Dpk

Jumlah
(orang)

Yayasan

Gol

Dosen (orang)
Dpk

Jumlah
orang)

Yayasan

1

Penata Muda

4

3

17

III/a

4

3

7

2

Penata Muda Tk I

6

35

41

III/b

6

35

41

3

Penata

6

12

18

III/c

6

12

18

4

Penata Tk I

11

11

22

III/d

11

11

22

5

Pembina

7

8

15

IV/a

7

8

15

6

Pembina Tk I

11

2

13

IV/b

11

2

13

7

Pembina Utama Muda

4

1

5

IV/c

4

1

5

8

Pembina Utama Madya

0

1

1

IV/d

0

1

1

9

Pembina Utama

2

0

2

IV/e

2

0

2

51

73

124

51

73

124

Jumlah

4.2. Tenaga Kependidikan Undiknas
Jumlah Tenaga Kependidikan Undiknas sebanyak 94 orang terdiri dari 48 orang Karyawan Tetap
dan 46 orang Karyawan Kontrak.

Pedoman Akademik 2017

45

BAB IV
Sumber Daya Manusia, Kualifikasi Dosen dan Tenaga Kependidikan

Global, Smart & Digital

Kualifikasi Tenaga Kependidikan Undiknas Tahun 2017
No

Pendidikan

Karyawan Tetap
(orang)
Laki

Karyawan Kontrak
(orang)

Perempuan

Laki

Jumlah (orang)

Perempuan

Tetap

Total
(orang)

Kontrak

1

SD

3

0

1

2

3

3

6

2

SMP

4

2

1

0

6

1

7

3

SMA

11

3

17

18

14

35

49

4

Diploma

0

0

1

0

0

0

0

5

Sarjana Muda

0

0

0

0

0

0

0

6

S1

11

9

4

2

20

22

42

7

S2

2

3

0

0

5

5

10

Jumlah

31

17

24

22

48

46

94

Pangkat dan Golongan Tenaga Kependidikan Undiknas Tahun 2017
No

Pangkat

Jumlah (orang)

Golongan

Jumlah (orang)

1

Juru Muda

0

I/a

0

2

Juru Muda Tk I

0

I/b

0

3

Juru

0

I/c

0

4

Juru Tk I

3

I/d

3

5

Pengatur Muda

10

II/a

10

6

Pengatur Muda Tk I

0

II/b

0

7

Pengatur

1

II/c

1

8

Pengatur Tk I

5

II/d

5

9

Penata Muda

63

III/a

63

10

Penata Muda Tk I

2

III/b

2

11

Penata

0

III/c

0

12

Penata Tk I

9

III/d

9

13

Pembina Muda

1

IV/a

1

Jumlah

46

94

94
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BAB V
KURIKULUM, PEMBELAJARAN DAN SUASANA AKADEMIK
5.1. Kurikulum Dan Beban Studi
a. Pengertian umum
1. Kurikulum pendidikan yang ditetapkan di Undiknas adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi
(KBK) dan Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang disesuaikan
dengan Visi dan Misi Undiknas.
2. Kurikulum berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional
Nasional Indonesia (KKNI) adalah seperangkat mata kuliah yang akan membentuk
seseorang untuk bertindak cerdas, penuh tanggungjawab sebagai syarat untuk dianggap
maju oleh masyarakat dalam melakukan tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu.
3. Kurikulum berbasis komptensi (KBK) dan Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (KKNI) terdiri atas kurikulum inti dan kurikulum institusional.
4. Kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama (main competence) yang
merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program
studi dan dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional.
5. Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan
tambahan dari kurikulum inti, yang penerapannya disesuaikan dengan keadaan dan
kebutuhan Undiknas.
b. Penerapan kurikulum
1. Secara umum mata kuliah terdiri dari mata kuliah wajib dan pilihan (konsentrasi)
2. Pengelompokan mata kuliah sebagai berikut: Mata kuliah Pengembangan Kepribadian
(MPK), kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), kelompok Mata Kuliah
Keahlian Berkarya (MKB), kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) kelompok Mata
Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)
3. Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) pada program Sarjana (S1)
terdiri dari mata kuliah Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa
Indonesia sedangkan untuk kurikulum institusional disesuaikan dengan masing-masing
program studi yang ada di Undiknas.
4. Kurikulum setiap program studi di Undiknas ditinjau minimal 2 tahun sekali yang
dilaksanakan pada akhir semester.
5. Bilamana ada perubahan kurikulum pada setiap program studi di lingkungan Undiknas,
maka kurikulum baru hanya berlaku bagi mahasiswa baru (tidak berlaku surut).
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c. Beban studi satuan kredit semester (SKS)
1. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah satuan yang menyatakan besarnya beban studi
mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Satu SKS terdiri atas:
a). Bila dilakukan di dalam kelas:
• 50 menit per minggu acara tatap muka terjadwal dengan dosen
• 50 menit per minggu kegiatan akademik terstruktur tidak terjadwal tetapi
direncanakan dan dipersiapkan oleh dosen
• 50 menit per minggu kegiatan akademik mandiri
b). Bila dilaksanakan di laboratorium
• 3-4 (1,5 – 4) jam per minggu beban tugas di laboratorium
c). Bila dilaksanakan di lapangan
• 3-4 (1,5 – 4) jam per hari selama satu bulan beban tugas di lapangan
2. Perencanaan/penyusunan beban studi dapat dilakukan oleh setiap mahasiswa Undiknas
di bawah bimbingan dosen Pembimbing Akademik (PA) dengan syarat dan prosesnya
diatur lebih lanjut pada setiap program studi.
3. Beban studi semester adalah jumlah sks maksimal yang dapat diambil oleh setiap
mahasiswa Undiknas dalam setiap satu (1) semester selama masa studi.
4. Setiap mahasiswa Undiknas dalam mengambil beban kredit semester ditentukan dari
besarnya Indeks Prestasi Semester (IPS) dari masing-masing mahasiswa, kecuali pada
semester pertama (I) sudah ditetapkan baik jumlah mata kuliahnya dan sekaligus sks-nya
yang berlaku pada masing-masing program studi di Undiknas.
5. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang diperoleh masing-masing mahasiswa Undiknas
adalah jumlah kumulatif dari perkalian Kredit (K) dan bobot Nilai (N) dari setiap mata
kuliah dibagi dengan jumlah Kredit semester yang telah ditempuh.
IPK =

∑ (K . N )
∑K

6. Beban studi yang berlaku bagi setiap mahasiswa Undiknas, untuk Program Sarjana (S1)
sebanyak 144 sks selama maksimal 14 (empat belas) semester.

d. Ketentuan Tentang Perkuliahan dan Sistem Pengajaran
1. Kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan oleh setiap mahasiswa Undiknas merupakan
suatu proses pembelajaran yang meliputi: kegiatan tatap muka di kelas (kuliah), quiz,
tugas individu, tugas kelompok, keaktifan, kepribadian, praktikum/ presentasi, ujian tengah
semester, dan ujian akhir semester.
2. Kegiatan perkuliahan dapat diikuti oleh setiap mahasiswa Undiknas apabila mahasiswa
yang bersangkutan telah melaksanakan Her-Registrasi sekaligus telah mengisi Formulir
Rencana Studi (FRS) yang diperoleh di Direktorat Akademik di bagian Pusat Administrasi
Akademik (PAA) Undiknas.
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3. Kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan di Undiknas disesuaikan dengan kalender
akademik yang disusun setiap dua (2) semester atau satu (1) tahun sekali.
4. Mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti perkuliahan minimal 75% dari jumlah tatap muka
selama satu (1) semester. Apabila jumlah kehadirannya kurang dari 75 % maka mahasiswa
tersebut tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian akhir semester pada mata kuliah yang
bersangkutan.
5. Setiap dosen Undiknas dalam melaksanakan proses belajar mengajar diwajibkan untuk
menggunakan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
5.2. Ketentuan Untuk Ujian Tengah Semester (UTS) Dan Ujian Akhir Semester (UAS)
Mahasiswa diberi hak untuk mengikuti ujian apabila yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan
(persyaratan) sebagai berikut:
1. Ujian tengah semester (UTS).
Mahasiswa yang boleh mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) adalah:
1.
2.
3.
4.
5.

Terdaftar dan mengikuti kuliah pada semester yang bersangkutan.
Mata kuliah yang ditempuh terprogramkan dalam FRS.
Telah melunasi administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Telah memiliki kartu ujian tengah semester.
Ujian susulan dapat diberikan setelah ada surat persetujuan dari pimpinan Fakultas.

2. Ujian akhir semester (UAS).
Mahasiswa yang boleh mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) adalah:
1. Terdaftar dan telah mengikuti kuliah pada semester yang bersangkutan.
2. Mata kuliah yang ditempuh terprogramkan dalam FRS.
3. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan perkuliahan minimal 75% dari jumlah pertemuan
selama 1 (satu) semester.
4. Jika mahasiswa tidak dapat memenuhui syarat kehadiarn minimal, dosen dapat
memberikan konpensasi berupa tugas yang disertai dengan berita acara.
5. Telah melunasi administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Telah memiliki kartu ujian akhir semester.
7. Ujian susulan dapat diberikan setelah ada surat persetujuan dari pimpinan fakultas.
5.3. Ketentuan untuk Evaluasi Hasil Studi dan Batas Waktu Studi Mahasiswa Undiknas
a. Evaluasi hasil studi untuk mahasiswa Program Sarjana (S1) Undiknas dapat dilaksanakan
melalui beberapa tahap yaitu :
1. Melalui sistem penilaian pada setiap akhir semester dengan cara :
a). Penilaian dapat dilakukan melalui beberapa komponen yang terdiri dari :
• Quiz 					10 %
• Tugas Individu 			
10 %
• Tugas Kelompok			
10 %
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• Keaktifan				
10 %
• Kepribadian				10 %
• Praktikum/ Presentasi		
10 %
• Ujian Tengah Semester
15 %
• Ujian Akhir Semester
25 %
b). Nilai dapat dihitung secara rerata tertimbang dengan skala penilaian antara 0-100
untuk setiap komponen.
c). Untuk dapat mentransfomasikan Nilai Absolut (Angka Mutu/AM) menjadi Nilai Huruf
(Huruf Mutu) serta Nilai Mutu (bobot), dapat ditransformasikan dengan cara seperti
dalam tabel di bawah ini:
Tabel Konversi Nilai
Huruf Mutu
A
AB+
B
BC+
C
D
E

Angka Mutu
80 - 100
77 - 79,99
74 - 76,99
68 - 73,99
65 - 67,99
62 - 64,99
56 - 61,99
46 - 55,99
< 46

Bobot
4,00
3,70
3,30
3,00
2,70
2,30
2,00
1,00
0,00

Keterangan
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
Tidak Lulus
Tidak Lulus

2. Perhitungan Indeks Prestasi
Mahasiswa Undiknas yang mengikuti perkuliahan di Undiknas, hasil studinya dapat diukur
dengan sebutan Indeks Prestasi, dan Indeks Prestasi tersebut terdiri dari IPS dan IPK
dengan rumus sebagai berikut :
Untuk IPS rumusnya adalah:

Untuk IPK rumusnya :

Ks
Kk
N

= beban kredit semester yang ditempuh.
= beban kredit kumulatif dari semester pertama sampai terakhir yang ditempuh.
= nilai mutu (bobot) dari masing-masing mata kuliah.

3. Syarat dan Predikat Kelulusan.
Mahasiswa yang dinyatakan telah berhasil menyelesaikan program sarjana (S1) di
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Undiknas apabila :
a). Telah dapat mengumpulkan kredit mata kuliah dengan total 144 sks dengan IPK
minimal 2,00, diperbolehkan satu nilai D diluar kelompok MPK inti (Agama, Pancasila,
Pendidikan Kewargangaraan, Bahasa Indonesia );
b). Telah lulus dalam Ujian Skripsi / Tugas Akhir.
IPK yang dipakai dasar predikat kelulusan pada program Sarjana (S1) di Undiknas
adalah dengan pedikat seperti dalam table di bawah ini :
Predikat Kelulusan
No.
1
2
3

c).

d).

e).

f).

g).

IPK
2,00 - 2,75
2,76 - 3,50
3,51 - 4,00

Predikat
Memuaskan
Sangat Memuaskan
Dengan Pujian

Predikat kelulusan dengan pujian dibatasi dengan jangka waktu tertentu. Teknis
pelaksanaannya diatur pada masing-masing program studi.
Evaluasi studi tahap pertama
Pada tahap pertama (akhir semester keempat), mahasiswa Undiknas harus sudah
dapat mengumpulkan beban studi minimal 30 sks, dengan bobot IPK minimal dua
koma nol (2,00). Apabila ketentuan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka mahasiswa
tersebut disarankan oleh Ketua Program Studi untuk pindah jurusan atau program
studi di lingkungan Undiknas.
Evaluasi studi tahap kedua
Pada tahap kedua (akhir semester delapan), mahasiswa Undiknas harus sudah dapat
mengumpulkan beban studi minimal 75 sks, dengan bobot IPK minimal dua koma nol
(2,00). Apabila ketentuan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka mahasiswa tersebut
disarankan oleh Ketua Program Studi untuk pindah jurusan atau program studi di
lingkungan Undiknas.
Evaluasi studi tahap ketiga (terakhir).
Pada tahap ketiga (akhir semester sebelas), mahasiswa Undiknas harus sudah dapat
mengumpulkan beban studi minimal 120 sks, dengan bobot IPK minimal dua koma
nol (2,00). Apabila ketentuan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka mahasiswa tersebut
dinyatakan sudah tidak mampu menyelesaikan studi di Undiknas.
Batas waktu studi mahasiswa
Dengan beban studi 144 sks yang memakai sistem semester, maka mahasiswa
Undiknas dapat menyelesaikan studinya pada tahun keempat
Untuk mencegah mahasiswa studi lewat waktu (lebih dari 14 (empat belas) semester),
maka pada semester 11 (sebelas) diberikan surat peringatan (SP) I, semester 12
(duabelas) diberikan SP II. Jika mahasiswa tidak memperhatikan SP dimaksud, maka
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pada semester 14 (empat belas) mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan Drop Out
(DO).
5.4. Ketentuan Perbaikan Pengambilan Mata Kuliah
Pada awal perkuliahan dimulai baik di semester gasal maupun semester genap, setelah jadual
perkuliahan dikeluarkan oleh masing-masing fakultas, setiap mahasiswa dapat mengisi FRS
sesuai indeks prestasi sebelumnya dengan terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan
dosen PA masing-masing.
Selanjutnya, mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan sebagaimana mestinya, dan pada waktu
perkulihan berjalan, mahasiswa karena sesuatu dan lain hal dapat mengadakan perbaikan
mata kuliah paling lambat satu (1) minggu sejak perkuliahan sudah berjalan dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Sebelum mengadakan perbaikan, mahasiswa harus berkonsultasi dengan dosen PA.
b. Perbaikan dapat dilakukan pada FRS baik yang telah dimiliki oleh setiap mahasiswa
maupun yang telah diserahkan ke Direktorat Akademik, di bagian Pusat Administrasi
Akademik (PAA).
c. Perbaikan tersebut hanya dapat diterima oleh petugas di Direktorat Akademik, di bagian
Pusat Administrasi Akademik, setelah FRS ditandatangani baik oleh mahasiswa maupun
dosen PA.
5.5. Ketentuan Semester Padat/Remidi
a. Pengertian semester pedat adalah pogram pendidikan yang dilaksanakan pada akhir
semester genap, yang ditawarkan bagi mata kuliah tertentu, sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan akademik yang berlaku dan diatur oleh fakultas masing-masing.
b. Tujuannya adalah : (a) memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki
Indek Prestasi Akademik-nya; dan (b) mengoptimalkan sumber daya fakultas.
c. Syarat mengikuti :
1. Mahasiswa terdaftar pada semester yang bersangkutan ;
2. Membayar biaya Semester Padat.
3. Maksimum Beban Studi yang ditempuh 6 SKS.
4. Peserta tidak diperbolehkan mengambil mata kuliah yang bersamaan.
d. Perkuliahan dilaksanakan secara intensif melalui proses tatap muka sebanyak 16 kali
termasuk UTS dan UAS.
e. Ujian Tengah Semester (UTS) dilaksanakan sesuai dengan jadual yang ditentukan;
f. Ujian Akhir Semester (UAS)
1. Telah mengikuti perkuliahan minimal 75% dari tatap muka efektif (tatap muka efektif
minimal 12 kali).
2. Jika ada mahasiswa yang tidak memenuhi butir (1) di atas, tidak diperkenankan
mengikuti ujian dan biaya semester pendek yang telah dibayarkan tidak dapat diambil
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kembali dan/atau tidak dapat dikompensasi;
3. Pada waktu ujian berlangsung harus menunjukkan bukti pengambilan mata kuliah
semester padat
g. Nilai
1. Indek prestasi semester padat tidak dapat dipergunakan sebagai dasar mengambil
mata kuliah pada semester berikutnya (regular); dan
2. Jika nilai semester padat lebih rendah dari nilai sebelumnya maka nilai yang akan
diperhitungkan adalah nilai terbaik.
h. Pengambilan Kartu Hasil Studi (KHS) semester
Untuk mengambil KHS, mahasiswa menunjukkan kartu UAS
i.

Pengajuan keberatan dan perbaikan Nilai di KHS
Mahasiswa dapat mengajukan keberatan atas nilai yang diperolehnya dengan prosedur
sebagai berikut:
1. Mahasiswa menghubungi dosen pengampu mata kuliah untuk menyampaikan alasan
keberatannya dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung
2. Jika dosen pengampu mata kuliah menyetujui keberatan yang disampaikan mahasiswa,
dosen dapat memberikan perbaikan nilai.
3. Perbaikan nilai tersebut harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari kaprodi
pada masing-masing fakultas
4. Setelah memperoleh pengesahan dari kaprodi, pusat administrasi akademik melakukan
perbaikan nilai dan mencetak KHS baru setelah perbaikan
5. Batas perbaikan nilai semester diperkenankan selama 1(satu) minggu dari jadwal
pengambilan KHS semester
6. Perbaikan nilai semester setelah lewat batas akhir yang sudah ditentukan, tidak
diperbolehkan, dan KHS semester sudah final.

5.6. Ketentuan Tugas Akhir (TA)
Untuk dapat menyelesaikan studi, mahasiswa harus menyelesaikan Tugas Akhir (TA). Mahasiswa
dapat memilih satu dari 4 alternatif TA, yaitu: (1) Skripsi Mandiri, (2) Penelitian kerjasama
mahasiswa - dosen, (3) Publikasi ilmiah dan (4) Tugas non-Skripsi. Penjelasan lebih detail dan
prosedur pelaksanaan Tugas Akhir (TA) diatur dalam buku Pedoman Akademik Program Studi di
masing-masing fakultas.
5.7. Ketentuan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Dan Praktek Kerja Lapangan (PKL)
Dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar seluruh mahasiswa di lingkungan Undiknas sebelum
menyelesaikan studi wajib mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Kerja Lapangan (PKL).
Penjelasan lebih detail dan prosedur pelaksanaan KKN dan PKL diatur dalam buku Panduan KKN
dan PKL.
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5.8. Ketentuan Cuti, Aktif Kembali Dan Mahasiswa Tidak Aktif
a. Ketentuan Cuti Studi
1. Cuti studi merupakan pengunduran diri sementara mahasiswa dari kegiatan akademis
2. Cuti studi tidak boleh lebih dari 2 (dua) semester selama masa studi
3. Cuti studi tidak diperhitungkan dalam batas masa studi
4. Permohonan cuti diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan dengan persyaratan
melampirkan Surat Keterangan Bebas Keuangan, Surat Keterangan Bebas Perpustakaan,
menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), disetujui oleh Pembimbing
Akademik dan Dekan masing-masing
5. Apabila masa cuti studi lebih dari 2 (dua) semester, maka diwajibkan untuk registrasi
ulang dengan membayar Dana Pembinaan Pendidikan (DPP)
b. Aktif Kembali
Mahasiswa yang telah cuti dapat aktif kembali dengan ketentuan:
1. Mengajukan permohonan aktif kembali kepada Dekan dengan melampirkan Surat
Keterangan Cuti
2. Mengisi formulir pendaftaran ulang di PAA Undiknas dengan menunjukkan kartu
mahasiswa
3. Membayar administrasi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
c. Mahasiswa Tidak Aktif
Mahasiswa yang tidak aktif dapat mengundurkan diri dari universitas dengan ketentuan
sebagai berikut:
1. Mengajukan surat permohonan pengunduran diri kepada Rektor
2. Surat tersebut dilampiri Surat Keterangan Bebas Keuangan dari bagian keuangan, dan
surat keterangan bebas peminjaman buku dari perpustakaan
3. Menyerahkan Kartu Mahasiswa
4. Apabila permohonan pengunduran diri disetujui oleh pimpinan universitas, maka
mahasiswa yang bersangkutan akan menerima Surat Keterangan Pengunduran Diri dan
Transkrip
5. Bagian Pelaporan Akademik akan melakukan pembaharuan status mahasiswa menjadi
”Non-aktif”
5.8. Ketentuan Mahasiswa Pindahan Antar Program Studi
a. Bagi Mahasiswa Baru
1. Mahasiswa yang bersangkutan sudah dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa
baru dan telah mengikuti Student Week dan BAKSOS
2. Melampirkan surat persetujuan pindah program studi dari Dekan bersangkutan
3. Sudah melunasi administrasi keuangan yang disahkan oleh bagian keuangan
d. Bagi Mahasiswa Lama
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Melampirkan surat persetujuan pindah program studi dari Dekan
Melampirkan kartu mahasiswa yang masih berlaku
Menyerahkan transkrip nilai yang disahkan oleh Dekan
Sudah melunasi administrasi keuangan yang disahkan oleh bagian keuangan.

5.9. Ketentuan Mahasiswa Pindah Ke Program Kelas Sore
a. Mahasiswa bersangkutan sudah bekerja, baik di instansi pemerintah maupun swasta,
dibuktikan dengan surat keterangan sebagai pegawai atau karyawan, dari pimpinan instansi
tempat mahasiswa bersangkutan bekerja
b. Mahasiswa yang bekerja pada usaha sendiri atau keluarga dibuktikan dengan surat ijin usaha
c. Surat keterangan pindah dari program studi asal, disetujui oleh Dekan fakultas bersangkutan
d. Melampirkan transkrip nilai yang disahkan oleh Dekan
e. Melampirkan fotokopi kartu mahasiswa yang masih berlaku
f. Keterangan lunas administrasi keuangan.
5.10. Ketentuan Mahasiswa Pindah ke/dari Perguruan Tinggi
a. Mahasiswa Pindah dari Suatu Perguruan Tinggi ke Undiknas
1. Melampirkan surat pindah dari Perguruan Tinggi asal yang dikeluarkan oleh Rektor,
Direktur, atau Dekan Perguruan Tinggi asal
2. Melampirkan transkrip nilai dari program studi asal yang ditandatangani oleh Dekan
atau Ketua Program Studi Fakultas bersangkutan
3. Status mahasiswa bersangkutan di perguruan tinggi asal yang terdaftar di PDDikti sudah
dimutasi
4. Menyerahkan Salinan Ijazah SMA/SMK yang telah di legalisir
5. Nilai Akreditasi program studi dari perguruan tinggi asal mahasiswa bersangkutan
minimal B berdasarkan akreditasi BAN-PT
6. Pernyataan bersedia mengikuti aturan akademik, administrasi keuangan dan peraturan
lainnya yang ada di Undiknas
b. Mahasiswa pindah ke luar Undiknas
1. Mengajukan Surat Permohonan Pindah Perguruan Tinggi kepada Rektor Undiknas
2. Melunasi administrasi keuangan dan perpustakaan
3. Melampirkan kartu mahasiswa yang masih berlaku
4. Atas rekomendasi Rektor, mahasiswa bersangkutan diberi surat pindah lengkap dengan
transkrip nilai
5. Bagian pelaporan akademik mengubah status mahasiswa yang bersangkutan menjadi
”mutasi” di PDDikti
5.11. Ketentuan Yudisium, Wisuda dan Pemberian Gelar
a. Yudisium dan Pelepasan
1. Yudisium merupakan rapat penentuan kelulusan mahasiswa menjadi sarjana sebelum
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wisuda, yaitu mengecek nilai mahasiswa sehingga berhak dinyatakan lulus sebagai
Sarjana
2. Setelah pelaksanaan yudisium, diadakan pelepasan sarjana di tingkat fakultas
b. Wisuda Sarjana
1. Wisuda Undiknas diselenggarakan tiga kali dalam satu tahun yaitu setiap bulan Pebruari,
Mei, dan September
2. Ketentuan wisuda Undiknas sebagai berikut:
a). Telah memenuhi syarat sesuai hasil yudisium dari maing-masing fakultas atau
program, yaitu paling lambat 1 bulan sebelum pelaksanaan wisuda
b). Wisuda bagi calon sarjana Undiknas dapat diselenggarakan apabila telah terdaftar
sebagai calon wisudawan di PAA
c). Syarat pendaftaran wisuda Undiknas adalah:
1. Menunjukkan bukti lunas pembayaran studi
2. Pembayaran wisuda dilakukan melalui bank yang secara sah ditunjuk oleh
3.
4.
5.

6.

Undiknas
Menyerahkan fotokopi bukti pembayaran wisuda
Menunjukkan bukti bebas perpustakaan (penyetoran skripsi/tugas akhir dan
bebas peminjaman buku dari perpustakaan)
Mengisi formulir serta menyerahkan kembali ke PAA dengan dilampiri pasfoto
berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 6
lembar
Mengembalikan kartu mahasiswa kepada PAA dan mengisi formulir keanggotaan
Ikatan Alumni (IKAL) Undiknas

c. Spesifikasi Ijazah
1. Untuk memberikan kejelasan bagi lulusan Undiknas, dalam ijazah tertera beberapa hal
sebagai berikut:
a). Nomor Seri ijazah
b).
c).
d).
e).
f).
g).
h).
i).
j).
k).
l).
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Nama Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas)
Nama Fakultas
Nama Program Studi
Nama Pemilik Ijazah
Tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah
Nomor Induk Mahasiswa
Gelar Akademik atau sebutan Profesional
Tanggal kelulusan
Tanggal penandatanganan ijazah
Logo Universitas Pendidikan Nasional Denpasar
Foto berwarna berukuran 4x6 Cm (wanita pakaian Nasional, laki-laki full dress)
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m). Tanda Tangan Rektor dan Dekan (berstempel Undiknas /Fakultas)
2. Ijazah yang diterbitkan oleh Undiknas memiliki ciri sebagai berikut :
a). Ukuran 21,5 x 29,5 cm
b). Terdapat cetakan pengaman (security printing)
c). Warna biru
d). Latar belakang tulisan Undiknas dan logo Undiknas
d. Syarat Pemberian Gelar Akademik meliputi :
1. Menyelesaikan semua kewajiban pendidikan akademik yang harus dipenuhi dalam
mengikuti suatu program studi
2. Menyelesaikan semua kewajiban administrasi akademik dan administrasi keuangan
berkenaan dengan program studi yang diikuti.
e. Ketentuan Pemberian Gelar
1. Lulusan pendidikan akademik dari Undiknas dapat diberikan hak untuk menggunakan
gelar akademik
2. Gelar Akademik yang diberikan oleh Undiknas yaitu Sarjana
f. Gelar Akademik untuk Program Sarjana
Gelar Akademik Sarjana ditempatkan dibelakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar
yang bersangkutan: SE untuk Sarjana Ekonomi, SH untuk Sarjana Hukum, S.AP untuk Sarjana
Administras Publik, S.Ikom untuk Sarjana Ilmu Komunikasi, ST untuk Sarjana Teknik.
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BAB VI
SARANA DAN PRASARANA
6.1. Ruang Kuliah
a. Pengertian Ruang Kuliah
Ruang kuliah merupakan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar berupa kelas,
tempat mahasiswa, dosen dan asisten dosen melakukan proses belajar mengajar.
b. Lokasi Ruang Kuliah
Ruang kuliah berlokasi di Jalan Bedugul no 39, Denpasar (Gedung A, B dan C).
c. Pemanfaatan Ruang Kuliah
Ruang kuliah dimanfaatkan selama 5 (lima) hari kerja dalam seminggu, yaitu dari hari Senin
sampai hari Jumat pukul : 08.00 – 16.00 Wita dan 18.00 – 22.00 Wita
d. Penggunaan Ruang Kuliah Secara Khusus
Penggunaan ruang kuliah di luar waktu dan peruntukannya sebagaimana diatur di atas harus
mendapat ijin tertulis dari penanggung jawab ruang(POP) kelas di tiap unitnya.
e. Pemeliharaan Ruang Kuliah
Setiap pengguna ruang kuliah wajib ikut memelihara kebersihan, kenyamanan dan kelengkapan
ruang kuliah. Apabila seseorang/kelompok dengan sengaja atau keteledorannya merusak atau
menghilangkan sarana ruang kuliah, maka yang bersangkutan wajib mengganti kerusakan
tersebut. Pelaksanaan penggantian diatur oleh penanggungjawab ruang kuliah.
6.2. Ruang Administrasi
a. Ruang Administrasi merupakan pusat pelayanan surat-menyurat dan informasi yang ditujukan
untuk menunjang kegiatan administrasi umum dan keuangan bagi mahasisiwa, dosen,
pegawai non kependidikan, dan pihak eksternal yang terkait.
b. Pelayanan administrasi keuangan dan umum dilaksanakan selama lima hari kerja dalam
seminggu, yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat (08.00 - 16.00 Wita, istirahat pukul
12.00-13.00, Wita dan 18.00 – 22.00 Wita) bertempat di ruang Admission Undiknas.
c. Lunas Pembayaran
Surat keterangan lunas pembayaran diberikan oleh Bidang Administrasi Keuangan Direktorat
IRAMA kepada mahasiswa yang akan diwisuda, cuti kuliah, berhenti kuliah dan mahasiswa
aktif setelah yang bersangkutan menyelesaikan kewajiban administrasi keuangan.
d. Penundaan Pembayaran/Keterlambatan Pembayaran
Dalam keadaaan mendesak, mahasiswa dapat memohon untuk diijinkan menunda
pembayaran/terlambat membayar dari jadwal yang telah ditetapkan oleh Direktorat IRAMA
Undiknas. Permohonan penundaan/ keterlambatan pembayaran baru akan diproses jika
melampirkan rekomendasi PA dan pejabat fakultas serta disetujui Kepala Bidang Administrasi
Keuangan Direktorat IRAMA. Penundaan/keterlambatan pembayaran yang melewati waktu
yang ditetapkan akan dikenakan biaya administrasi sebesar 10% untuk setiap keterlambatan.
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6.3. Perpustakaan
a. Pengertian
Perpustakaan merupakan pusat dokumentasi dan informasi yang ditujukan untuk penunjang
proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Perpustakaan Undiknas
dikelola dengan sistem pelayanan terbuka. Mahasiswa bebas meminjam buku di semua unit
perpustakaan kampus Undiknas.
b. Pelayanan Koleksi
Pelayanan koleksi tersedia di kampus Undiknas Jalan Bedugul no.39 Sidakarya, Denpasar.
c. Keanggotaan
Syarat menjadi anggota perpustakaan:
1. terdaftar aktif pada semester yang sedang berjalan
2. menyetor pas photo berwarna ukuran 3×4 cm sebanyak 2 lembar dan ukuran 2×3 cm
sebanyak 1 lembar
3. menyerahkan bukti lunas keuangan dan fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
d. Jumlah dan Waktu Peminjaman
Jumlah Maksimal buku yang dapat dipinjam diatur sebagai berikut :
• Mahasiswa belum menyusun skripsi/TA/Thesis : 2 buku/minggu
• Mahasiswa yang sedang menyusun skripsi		
: 3 buku/minggu
Pinjaman dapat diperpanjang maksimal 1 kali dan pengembalian koleksi buku pustaka hanya
dapat dilakukan di perpustakaan dimana koleksi pustaka tersebut dipinjam.
e. Lunas Pustaka
Surat keterangan lunas pustaka diberikan kepada mahasiswa yang akan diwisuda, cuti
kuliah, berhenti kuliah setelah yang bersangkutan menyelesaikan kewajiban administrasi
perpustakaan.
f. Waktu Pelayanan
Pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi selama lima hari kerja dalam seminggu, yaitu dari
hari Senin sampai dengan hari Jumat.
Pelayanan Pagi :
• Senin – Jumat
pukul : 08.00 – 14.00 Wita, istirahat pukul 12.00 – 13.00 Wita
Pelayanan Sore :
• Senin – Jumat
pukul 17.00 – 21.00 Wita
g. Fasilitas Internet/CD ROM
Mahasiswa dapat memanfaatkan fasilitas internet/CD ROM melalui komputer yang ada di
perpustakaan dan komputer yang ditetapkan (pustaka elektronik). Mahasiswa juga dapat
melakukan pencarian buku melalui komputer searching.
h. Tata Tertib Perpustakaan
Seluruh pemustaka/pengunjung wajib mengisi daftar pengunjung/registrasi yang tersedia di
komputer registrasi atau buku kunjungan.
1. Pemustaka/pengunjung yang akan memanfaatkan fasilitas perpustakaan diwajibkan
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mengisi identitas/registrasi kunjungan.
2. Setiap pemustaka/pengunjung wajib meletakkan tas, jaket, dan semua barang yang tidak
diperlukan yaitu pada tempat atau rak penitipan yang telah disediakan.
3. Setiap pemustaka/pengunjung wajib memelihara kebersihan, kerapian, ketenangan,
keutuhan publikasi, tidak meninggalkan sampah di ruangan, meja baca tetap dalam
keadaan bersih.
4. Peminjaman dan pengembalian buku, baru dilayani apabila telah menyerahkan Kartu
Anggota.
5. Kerusakan pada publikasi yang digunakan, menjadi tanggung jawab pengguna dan wajib
membayar denda sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Skripsi, Tesis dan Grey literature berkode “R” (Reference) tidak dapat dipinjam.
7. Selama di perpustakaan pemustaka/pengunjung wajib berpakaian bersih, rapi, sopan,
tidak memakai kaos oblong, sandal (kecuali sakit) dan tidak merokok.
8. Terhadap setiap pemustaka/pengunjung yang mencurigakan, petugas Perpustakaan
berhak melakukan pemeriksaan.
9. Kehilangan segala barang milik pemustaka/pengunjung perpustakaan di luar tanggung
jawab Perpustakaan Undiknas.
10. Koleksi perpustakaan yang terdiri dari buku, majalah dan lainnya (selain Tesis dan Skripsi),
dapat dipinjam maupun difoto kopi.
i.

Sanksi Perpustakaan
1. Apabila Anggota Perpustakaan melewati batas waktu pengembalian buku pinjaman yang
telah ditentukan oleh petugas perpustakaan akan dikenakan Denda sebesar Rp 1.000,-/
buku/hari.
2. Keterlambatan pengembalian buku selama 1 (satu) bulan akan diberikan peringatan
tertulis, jika peringatan tersebut tidak diindahkan maka keanggotaan akan di cabut dan
buku tetap harus dikembalikan atau diganti jika hilang.
3. Buku yang hilang/rusak harus diganti dengan buku baru yang sama ditambah denda
apabila buku hilang tersebut telah jatuh tempo masa pengembalian, maksimal jumlah
denda sebesar harga buku baru yang akan diganti.
4. Ketentuan mengenai sanksi berlaku baik untuk mahasiswa, dosen, peneliti, tenaga
administrasi dan bagi anggota lainnya.
5. Peminjaman buku khusus dibaca di tempat tetapi dibawa pulang, dikenakan denda sebesar
Rp. 5.000/buku/eks/hari.
6. Keanggotaan akan dinonaktifkan selama 1 (satu) bulan apabila membawa pengunjung
luar tanpa seizin petugas.

6.4. Laboratorium Komputer
Untuk melayani mahasiswa Undiknas, Laboratorium Komputer menawarkan program pelatihan
komputer. Program tersebut disusun sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan
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mahasiswa dalam upaya mengembangkan kemampuan penggunaan teknologi aplikasi komputer.
Setiap peserta pelatihan komputer dapat memilih jadwal praktikum yang diikuti sesuai jadwal yang
ditawarkan.
Program yang ditawarkan berupa program-program aplikatif terkini. Adapun spesifikasi materi
adalah mengajak membangun rasa percaya diri dalam menggunakan teknologi komputer dan
mengajak mahasiswa mempraktekkan penggunaan komputer dengan lebih aktif, baik dan benar,
melalui penggunan program aplikasi. Berkaitan dengan tujuan dan kegiatan program tersebut maka
digunakan dosen tetap Undiknas dan dosen luar biasa yang memiliki spesifikasi.
6.5. Laboratorium Akuntansi Dan Manajemen
Untuk melayani mahasiswa Program Studi Akuntansi dan Manajemen Undiknas, Laboratorium
Akuntansi dan Manajemen menawarkan program pelatihan akuntansi dan manajemen. Program
tersebut disusun sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa Program
Akuntansi dan Manajemen dalam upaya pengembangan kompetensi profesional dalam bidang
akuntansi dan manajemen. Penjelasan lebih detail dapat dilihat di pedoman akademik Fakultas
Ekonomi dan Bisnis.
6.6. Laboratorium Bahasa Asing
Kebutuhan bahasa asing dirasakan semakin penting dan mendesak, untuk itu Undiknas
menyelenggarakan program pelatihan Bahasa Asing seperti bahasa Inggris, Jepang, Mandarin.
Program tersebut disusun sedapat mungkin memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam upaya
mengembangkan kemampuan berbahasa asing secara aktif.
Mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya, bisa diwisuda apabila telah memiliki nilai TOEFL dan
kegiatan ini dilakukan Undiknas bekerjasama dengan pihak luar yang telah memiliki kompetensi.
6.7. Laboratorium Pengembangan Wawasan
Untuk meningkatkan wawasan dan kepribadian mahasiswa, sebelum menjadi sarjana ditawarkan
program pengembangan wawasan melalui Kunjungan ke Perusahaan (Company Visit), Table
Manner dan pengembangan kepribadian (Personality Development) yaitu sejenis pelatihan untuk
mengembangkan sikap dan pribadi yang menarik.
6.8. Laboratorium Sosial
Untuk aplikasi ilmu, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik memiliki Laboratorium Sosial berupa desa
binaan yang didasarkan atas kerjasama Undiknas dengan Pemerintah Daerah yang membawahi
desa yang bersangkutan, serta laboratorium siaran melalui Radio Komunitas Pendidikan Nasional.
6.9. Laboratorium Fakultas Hukum/ Peradilan Semu (Moot Court)
Sebelum terjun ke masyarakat mahasiswa diberikan pemahaman aplikatif lewat kegiatan Peradilan
Semu maupun praktek di Lembaga Bantuan Hukum disamping itu juga diberikan pemahaman
praktis tentang Business Law melalui praktek magang pada notaris, pengacara.
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6.10. Laboratorium Fakultas Teknik Dan Informatika (FTI)
FTI memiliki laboratorim Teknik Sipil dan Teknik Elektro. Laboratorium Teknik Sipil menyelenggarakan
praktikum meliputi praktikum material, geodesi, hidrolika dan tanah.
Untuk jurusan Elektro menyelenggarakan praktikum yang meliputi praktikum instalasi listrik,
praktikum mesin listrik, praktikum dasar elektronika, praktikum rangkaian logika, elektronika daya,
praktikum rangkaian listrik, praktikum komputer dan praktikum tegangan tinggi.
6.11. Kartu Mahasiswa
a. Kartu mahasiswa Undiknas adalah kartu identitas mahasiswa Undiknas yang berfungsi untuk
mengakses seluruh layanan akademik dan/atau kegiatan lain yang menunjang kegiatan
akademik.
b. Kartu mahasiswa harus dimiliki oleh setiap mahasiswa yang bermaksud tetap tercatat
sebagai mahasiswa aktif Undiknas selama masa studi.
c. Kartu mahasiswa yang hilang/rusak harus segera diganti/diperbaharui dengan surat
keterangan pengganti kartu mahasisiwa
d. Untuk memperoleh surat keterangan penggganti kartu mahasiswa dari Bidang Administrasi
Akademik, mahasiswa harus membuat surat pernyataan kehilangan/kerusakan kartu
mahasiswa, dengan melampirkan:
1. Surat keterangan dari Polisi bila hilang
2. Surat lunas administrasi keuangan dari bidang administrasi keuangan Direktorat IRAMA
3. Pas photo berwarna ukuran 2 x 3 sejumlah 4 (empat) lembar
4. Mengganti biaya administrasi kartu mahasiswa
e. Surat keterangan pengganti kartu mahasiswa dikeluarkan oleh Bidang Administrasi Akademik
Undiknas
f. Kartu mahasiswa wajib dikembalikan pada saat pendaftaran Wisuda di Bidang Administrasi
Akademik.
6.12. Sistem Informasi
a. Sistem Informasi
Penerapan Sistem Informasi di Undiknas merupakan implementasi dari Global Smart dan
Digital. Sistem Informasi di Undiknas saat ini berupa website, mailing list group dan aplikasi
mobile. Civitas akademika Undiknas dapat dengan mudah mengetahui segala informasi
melalui penerapan Sistem Informasi yang ada. Adapun detail dari Sistem Informasinya adalah
sebagai berikut:
1. Website Undiknas
Website Undiknas ini merupakan website utama Undiknas, website dapat diakses di
alamat url : http://www.undiknas.ac.id. Melalui website ini informasi utama mengenai
Universitas Pendidikan Nasional dapat diakses.

Pedoman Akademik 2017

63

BAB VI
Sarana dan Prasarana

Global, Smart & Digital

2. Website Fakultas
Website Fakultas merupakan website dari masing-masing Fakultas yang ada di Undiknas.
Informasi lebih detail tentang Fakultas dan Program Studi dapat di akses di website ini.
3. Undiknas Mobile
Undiknas Mobile merupakan aplikasi mobile berbasis Android yang dapat diunduh
di Google Play Store. Melalui Undiknas Mobile ini mahasiswa dapat melihat, jadwal
perkuliahan, Kartu Hasil Studi, Kalender Akademik, Berita, Kegiatan Kampus, Kurikulum,
Profile, dll. Undiknas mobile ini juga dapat digunakan untuk melakukan proses pendaftaran
mahasiswa baru bagi calon mahasiswa baru Undiknas.
4. Admission Online
Admission Online merupakan aplikasi berbasis website yang dapat diakses di alamat url
: https://admission.undiknas.ac.id/login. Melalui admission online ini mahasiswa dapat
melihat jadwal perkuliahan, Kartu Hasil Studi, Kalender Akademik, Berita, Kegiatan Kampus,
Kurikulum, Profile, dll. Undiknas mobile ini juga dapat digunakan untuk melakukan proses
pendaftaran mahasiswa baru bagi calon mahasiswa baru Undiknas.
5. Mailing List dan Whatsapp Group
Untuk mempermudah jalannya komunikasi organisasi, Undiknas mempunyai mailing
list yang anggotanya seluruh dosen dan karyawan di lingkungan Undiknas dengan alamat
undiknas_university@yahoogroups.com. Selain itu, Undiknas memiliki whatsapp group (WA
Group) resmi dengan nama Sahabat Undiknas untuk seluruh karyawan dan dosen di
Undiknas. Untuk mahasiswa, selain menggunakan Undiknas Mobile, juga masuk ke dalam
whatsapp group yang dikelola oleh pembimbing akademik masing-masing.
6. SIA
SIA merupakan Sistem Informasi terintegrasi yang digunakan untuk mengelola manajemen
Akademik, Kepegawaian dan Keuangan serta Marketing dan Kerjasama. Dengan adanya
Sistem Informasi ini segala informasi dan kegiatan dapat diproses dengan lebih cepat dan
akurat.
b. Layanan Internet
Dalam memberikan pelayanan sistem informasi kepada seluruh sivitas akademika, Undiknas
secara terus menerus meningkatkan kapasitas bandwidth untuk mengakses internet. Untuk
memenuhi kebutuhan dalam mengakses informasi bagi seluruh civitas akademika Undiknas
dan untuk menerapkan kampus yang berbasis Global Smart & Digital maka Undiknas juga
menyediakan layanan internet bagi seluruh civitasnya. Layanan internet di Undiknas dapat
diakses melalui wifi-hotspot yang tersebar di beberapa titik di área kampus Undiknas.

64

Pedoman Akademik 2017

BAB VI
Sarana dan Prasarana

Global, Smart & Digital

Topologi Jaringan LAN dan WLAN Undiknas
6.13. Career Development
Sebagai upaya dalam mendistribusikan tenaga kerja profesional yang berasal dari alumni, Undiknas
memberikan pelayanan masyarakat dalam bidang ketenagakerjaan, dan ajang memperkenalkan
potensi tenaga kerja bagi masyarakat luas, dibentuklah career development. Career development
menyelenggarakan pelatihan, lokakarya dan mengumpulkan informasi tentang lowongan kerja
serta menyalurkan tenaga kerja. Jenis pelatihan dan lokakarya yang dilakukan menyesuaikan
dengan kebutuhan dunia kerja yang sedang berkembang. Dalam penyelenggaraan kegiatan di atas
akan dilibatkan mahasiswa, dosen, masyarakat umum dan pakar yang relevan. Mahasiswa, dosen,
masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan ini akan dikenakan biaya.
a. Seminar/talkshow ”How to sell Yourself”
Tujuan : Memberikan informasi tentang tips dan trik membuat CV, menciptakan nilai tambah
ketika interview kerja, menghadapi psikotes dan perilaku serta hal-hal yang boleh dan tidak
boleh dilakukan ketika prose melamar kerja.
Pembicara: perwakilan HRD / Human Capital dari perusahaan-perusahaan yang telah MoU
dengan Undiknas.
b. Job Recruitment (Career Development)
Tujuan : Sebagai mediator antara perusahaan dengan alumni Undiknas pada khususnya dan
masyarakat luas pada umumnya daam rangka membantu pendistribusian dan penyerapan
tenaga kerja.
Peserta : ± 20 Perusahaan dan alumni Undiknas serta masyarakat umum.
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6.14. Inkubator Bisnis (INBIS)
Inkubator Bisnis Undiknas diresmikan pertama kali oleh Walikota Denpasar I.B Rai Dharmawijaya
Mantra pada tanggal 5 Mei 2017. Dengan didirikannya inkubator bisnis Undiknas ini diharapkan
dapat meningkatkan jumlah wirausaha muda yang berasal dari kalangan mahasiswa Undiknas.
Kegiatan Inkubator Bisnis meliputi mentoring tenant, pelatihan dan pengembangan tenant,
menjalin networking profesional, dan memberikan serta mencarikan bantuan permodalan bagi
tenant sampai tenant dianggap mampu untuk mandiri. Banyak usaha baru yang berkeinginan
masuk dalam program Inkubator Bisnis, namun tidak semua usaha tersebut dapat diterima sebagai
tenant. Adapun kriteria tenant yang dapat diterima antara lain :
1.
2.
3.
4.

Mahasiswa Undiknas yang aktif
Memiliki produk dan usaha sendiri, bukan merupakan reseller ataupun distributor
Usaha sudah berjalan minimal 1 tahun
Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50 Juta

Adapun Prinsip kerja INBIS meliputi :
1. In Wall dan Out Wall; INBIS membina tenant baik di lokasi Inbis (In Wall) maupun di luar
lokasi Inbis (Out Wall).
2. Langsung; Calon tenant memperoleh layanan langsung berupa pembinaan dan bimbingan
melalui dukungan manajemen, permodalan, pemasaran, dan teknologi, serta akses
jaringan agar calon tenant dapat mengembangkan bisnisnya secara mandiri.
3. Fleksibel; Calon tenant dapat memilih jenis bisnis yang sesuai dengan kebutuhan pasar
dan kemampuan INBIS.
4. Berkelanjutan; Pelayanan diberikan sampai tenant mampu mandiri.
5. Profesional; Pelayanan diberikan oleh tenaga yang kompeten dan berpengalaman.
6. Imbal jasa; Memungut biaya atas jasa yang diberikan.
1. Tahapan Inkubasi
Inkubator dalam konteks ini mengandung makna yang analog dengan inkubator di
lingkungan kedokteran yang berarti suatu perlakuan (treatment) oleh sekelompok tim
medis kepada bayi yang baru lahir prematur, dengan tujuan agar bayi tersebut meningkat
daya tahan dan adaptasinya terhadap lingkungan hidup yang sebenarnya, sehingga
menjadi normal kehidupannya. Sementara Inkubator Bisnis merupakan suatu media
atau tempat para pengusaha kecil dan menengah maupun calon wirausaha baru berlatih,
bertanya dan berdiskusi untuk mengembangkan atau merealisasikan usahanya, maupun
untuk memecahkan permasalahan manajemen usahanya, baik secara individu maupun
kelompok.
2. Pelatihan dan Motivasi Wirausaha
Modul pelatihan yang diperlukan untuk proses inkubasi meliputi:
a. Cara mengevaluasi kelayakan ide bisnis dari calon unit bisnis
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Cara mengevaluasi kelayakan business plan
Teknik memfasilitasi investasi bagi calon unit bisnis
Pengorganisasian bisnis
Manajemen pemasaran
Manajemen keuangan
Teknik memenangkan persaingan dalam bisnis
Rakitan paket teknologi
Teknik pengendalian, pengawasan dan evaluasi
Penciptaan atmosfir kewirausahaan dalam lingkungan masyarakat
Pengembangan jiwa kewirausahaan yang inovatif dan mandiri

6.15. CPA Test Center
Undiknas University telah menjalin kerjasama dengan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
berdasarkan MOU yang telah ditandatangani oleh Rektor Undiknas Prof. Gede Sri Darma, DBA
dan Ketua Umum IAPI Pusat Tarkosunaryo, CPA, MBA pada tanggal 19 Agustus 2016. Institut
Akuntan Publik Indonesia (IAPI) atau Indonesian Institute Of Certified Public Accountant (IICPA)
merupakan satu-satunya organisasi nasional profesi Akuntan Publik yang diakui di Indonesia. IAPI
memiliki otorisasi untuk menyelenggarakan ujian sertifikasi Akuntan Publik atau Certified Public
Accountant (CPA) Exam dan mengeluarkan designation (sebutan) tersebut. Sertifikasi Akuntan
Publik merupakan salah satu persyaratan yang diperlukan untuk penerbitan ijin praktik individu
oleh Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
Berkat kerjasama ini Undiknas dipercaya sebagai satu-satunya universitas di Bali yang
menyelenggarakan kegiatan PPL secara kontinyu bagi para akuntan publik serta profesi akuntan
lainnya. Melalui kerjasama ini Undiknas juga dipercaya sebagai satu-satunya kampus yang
memiliki Certified Public Accountant (CPA) Test Center untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara
yang telah diresmikan pada tanggal 5 Nopember 2016. Dengan adanya CPA Test Center, Undiknas
yang Program Studi Akuntansinya sudah terakreditasi A berhak untuk mengadakan ujian profesi
akuntan publik untuk memperoleh sertifikat profesi dengan gelar CPA, CPAI, dan ACPAI. Mahasiswa
program studi Akuntansi Undiknas juga berkesempatan untuk mendapatkan gelar ACPAI selain
Sarjana Ekonomi (S.E) ketika wisuda dengan syarat mereka telah lulus test di Undiknas CPA Test
Center. Sesuai dengan visi misi Undiknas yaitu Global, Smart dan Digital, alumni Undiknas yang
memiliki dua gelar ketika lulus nanti diharapkan akan mampu bersaing di dunia profesi baik secara
nasional maupun global, serta juga mampu menciptakan dan memperluas lapangan kerja.
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Sebagai Satu-satunya Universitas dI Wilayah Bali & Nusra yang memiliki CPA Test Center,
Akuntansi Undiknas Bersama IAPI Bangun Profesi Akuntan Publik melalui Kegiatan Pelatihan Profesional Akuntan
6.16. Tax Center
Peresmian tax center merupakan langkah Ditjen Pajak dalam penyebarluasan informasi perpajakan
dan memperoleh penerimaan pajak dari para Wajib Pajak. Bagi universitas, banyak calon-calon
Wajib Pajak. Adanya tax center ini akan memudahkan bagi universitas untuk dapat memperoleh
informasi sedini mungkin.
Keberadaan pusat perpajakan dapat menjadi jembatan antara direktorat pajak dan wajib pajak.
Melalui pusat perpajakan, wajib pajak bisa memenuhi kebutuhan informasi seputar dunia pajak
dengan detail. Selain dengan Direktorat Pajak, Tax Centre Undiknas Denpasar juga bekerja sama
dengan Pajakku yang merupakan salah satu mitra resmi Ditjen Pajak berkaitan dengan pelatihan
software dalam bidang perpajakan.
Fasilitas yang diberikan di Tax Center Undiknas
1. Memberikan layanan edukasi berupa sosialisasi dan seminar akademik berkaitan dengan
Pajak
2. Memberikan sosialisasi tentang pengisian SPT Tahunan
3. Memberikan Pelatihan Brevet A dan B Plus yang bekerja sama dengan Pajakku.
4. Memberikan Lab perpajakan kepada mahasiswa dengan instruktur dari Pajakku berkaitan
dengan pengisian SPT Tahunan secara online.
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Kegiatan yang dilaksanakan Tax Centre Undiknas Denpasar
1. Sosialisasi dan seminar akademik berkaitan dengan Pajak.
2. Sosialisasi dan konsultasi tentang pengisian SPT Tahunan.
3. Pelatihan Brevet A dan B Plus yang bekerja sama dengan Pajakku.
4. Lab perpajakan kepada mahasiswa berkaitan dengan pengisian SPT Tahunan secara online.
5. Pelaksanaan Lomba Perpajakan untuk SMA dan SMK se-Wilayah Bali.

6.17. Galeri Investasi
Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah sarana untuk memperkenalkan Pasar Modal
sejak dini kepada dunia akademisi. Galeri Investasi BEI berkonsep 3 in 1 yang merupakan kerjasama
antara BEI, Perguruan Tinggi dan Perusahaan Sekuritas diharapkan tidak hanya memperkenalkan
Pasar Modal dari sisi teori saja akan tetapi juga prakteknya. Kedepannya melalui Galeri Investasi BEI
yang menyediakan real time information untuk belajar menganalisa aktivitas perdagangan saham,
diharapkan dapat menjadi jembatan menuju penguasaan ilmu pengetahuan beserta prakteknya di
pasar modal.
Galeri Investasi BEI menyediakan semua publikasi dan bahan cetakan mengenai pasar modal
yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia termasuk peraturan dan Undang-Undang Pasar Modal.
Informasi dan data yang ada di Galeri Investasi BEI dapat digunakan oleh civitas akademika untuk
tujuan akademik, bukan untuk tujuan komersial dalam hal transaksi jual dan beli saham.
Dengan adanya Galeri Investasi BEI diharapkan dapat saling memberikan manfaat bagi semua pihak
sehingga penyebaran informasi pasar modal tepat sasaran serta dapat memberikan manfaat yang
optimal bagi mahasiswa, praktisi ekonomi, investor, pengamat pasar modal maupun masyarakat
umum di daerah dan sekitarnya baik untuk kepentingan sosialisasi dan pendidikan/edukasi pasar
modal maupun untuk kepentingan ekonomis atau alternatif investasi.
Fasilitas yang diberikan di Galeri Investasi BEI Undiknas
1. Pembukaan Account atau Rekening Saham mahasiswa.
2. Pelatihan trading saham kepada mahasiswa.
3. Layanan edukasi sekaligus sosialisasi Pasar Modal berupa seminar akademik di bidang
Pasar Modal untuk memperkaya pengetahuan mahasiswa tentang Pasar Modal.
4. Menyediakan akses data historis finansial untuk keperluan penelitian dan pembelajaran
tentang pasar modal untuk mahasiswa dan dosen.

Kegiatan Galeri Investasi BEI Undiknas
1. Pelatihan dan diskusi mengenai trading saham untuk pengambilan keputusan investasi yang
efektif.
2. Seminar akademik sebagai layanan edukasi dan sosialisasi Pasar Modal.
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3. Mengikuti Lomba dan Games Pasar Modal yang dilaksanakan oleh BEI, Otoritas Jasa
Keuangan (OJK), maupun Universitas Lainnya.

Mahasiswa Undiknas Jurusan Akuntansi atas nama Khrisna Aditya
menjadi pemenang kedua dalam Games Investasi dan Pasar Modal
yang diselenggarakan oleh BEI dan OJK

Mahasiswa Undiknas Jurusan Akuntansi atas nama Khrisna Aditya
Mengikuti kegiatan Capital Market Community Gathering dan
Grand Final Lomba Kompetisi Games Investasi Pasar Modal StockLab Tahun 2017
mewakili Bali
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6.18. Fasilitas Perbankan di Undiknas
Untuk memberikan layanan yang berkaitan dengan keuangan bagi mahasiswa, dosen dan karyawan,
Undiknas menjalin kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank BPD Bali. Pada Bank
BRI dan Bank BPD Bali mahasiswa dapat melakukan pembayaran kewajiban keuangan sesuai
dengan jadwal dan besaran yang telah ditetapkan, dosen dan karyawan melakukan transaksi
keuangan dan penerimaan gaji/honor.
6.19. Pelayanan Kesehatan
a. Pengertian
Pelayanan kesehatan merupakan unit yang ditujukan untuk penunjang layanan kesehatan
bagi mahasiswa, karyawan dan dosen . Mahasiswa, karyawan dan dosen gratis mendapatkan
pelayanan kesehatan dan pengobatan standar.
b. Pelayanan Kesehatan
Pelayanan kesehatan Undiknas dilayani oleh satu orang dokter bertempat di ruang poliklinik
Undiknas, Jalan Bedugul No. 39.
c. Keanggotaan Layanan
Keanggotaan layanan kesehatan adalah mahasiswa, dosen dan karyawan.
d. Syarat Mendapatkan Layanan Kesehatan
1. Mahasiswa
Mahasiswa yang terdaftar aktif pada semester yang sedang berjalan secara otomatis
berhak mendapat layanan kesehatan.
2. Dosen dan karyawan secara otomatis mendapat pelayanan kesehatan.
e. Waktu pelayanan
Pelayanan kesehatan selama lima hari kerja dalam seminggu, yaitu dari hari Senin sampai
dengan hari Jumat, dari pukul 08.00 s.d. 11.00 Wita
f. Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi : pengukuran tekanan darah, pengukuran kadar gula
darah, dan obat standar (generik)
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BAB VII
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
7.1. Bidang Kegiatan
embaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) mulai periode April 2017
dibagi menjadi tiga bidang kegiatan yang bertanggungjawab langsung kepada Rektor
Undiknas di bawah koordinasi Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat.

L

Aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Undiknas dilakukan oleh Institute of
Research & Community Services (LPPM). Institute of Research & Community Services (LPPM)
Undiknas memiliki tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan
mengevaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Undiknas.
Bidang Penelitian adalah bidang yang mempunyai ruang lingkup melakukan kegiatan koordinasi
di bidang penelitian yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang meliputi ekonomi, politik,
sosiohumaniora, hukum dan teknologi, baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa
serta untuk mengkaji berbagai hal (fenomena) yang terjadi di tengah masyarakat, baik dalam
bentuk diskusi, seminar maupun penelitian, pendampingan penulisan draft paten hasil penelitian,
pendampingan dan pendaftaran hak kekayaan intelektual (HKI) yang dihasilkan dari proses
penelitian, informasi jurnal untuk publikasi ilmiah, pendampingan penulisan publikasi ilmiah, dsb.
Bidang Pengabdian kepada Masyarakat adalah bidang yang mempunyai ruang lingkup kegiatan
untuk mengkoordinasikan dan menjadi pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat,
baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat
di Undiknas meliputi kerja sosial, KKN di desa, PKL di instansi pemerintah atau perusahaanperusahaan BUMN/swasta serta melaksanakan berbagai penyuluhan mengenai ekonomi, politik,
sosiohumaniora, hukum dan teknologi, serta juga melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur
potensi masyarakat, baik yang ada di pedesaan maupun di perkotaan.
Bidang Open Journal System adalah bidang yang mempunyai ruang lingkup kegiatan untuk
Publikasi Ilmiah pada Open Journal System Undiknas, menginformasikan hasil Publikasi Ilmiah
Dosen dan Mahasiswa, serta menghimpun artikel ilmiah dari masing-masing Fakultas/Program
Studi untuk dipublikasikan pada Open Journal System Undiknas.
7.2. Penelitian
Bidang Penelitian bertugas untuk:
a. Mengkoordinir, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penelitian yang
berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang meliputi ekonomi, politik, sosiohumaniora, hukum
dan teknologi, baik yang dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen;
b. Mengkoordinir pelaksanaan diskusi/seminar hasil penelitian serta karya ilmiah lainnya;
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c. Melakukan publikasi hasil penelitian melalui Jurnal (ISSN tidak Terakreditasi, ISSN Terakreditasi,
dan Jurnal Internasional), E-Jurnal, dan Prosiding;
d. Menjalin kerjasama penelitian dengan berbagai perguruan tinggi, institusi pemerintah maupun
swasta, baik dalam maupun luar negeri;
e. Merebut program hibah-hibah penelitian DRPM Kemenristekdikti;
Undiknas telah menetapkan tema penelitian unggulan yakni “Analisis Kebijakan Pemerintah
Berbasis Tri Hita Karana”. Dari tema tersebut diturunkan topik-topik penelitian yang disesuaikan
dengan program studi di Undiknas, yaitu:
a.
b.
c.
d.
e.

Kualitas Laporan Keuangan, Kinerja Keuangan dan Kepatuhan Pajak.
Pengembangan Lembaga Keuagan Mikro (LKM) dalam ekonomi global.
Ketahanan Energi dan Energi terbarukan.
Sosiohumaniora berbasis Tri Hita Karana.
Analisis Kebijakan Hukum dalam Perlindungan Masyarakat.

Luaran penelitian yang wajib dicapai oleh dosen peneliti di Undiknas, berupa:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Publikasi lmiah pada jurnal internasional/nasional.
Teknologi tepat guna.
Model pembelajaran.
Model pemberdayaan masyarakat.
Paten sederhana.
Buku ajar.
Teori baru yang dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

1. Pendanaan Penelitian
Selama ini penelitian yang telah dilakukan didanai dari berbagai sumber, baik pemerintah
(DRPM Kemenristekdikti, Pemda, Kementerian di luar Kemenristekdikti) maupun pihak-pihak
lain yang tidak mengikat (Lembaga Perkreditan Desa, Perbankan) dan individu.
Program pendanaan penelitian ini mencakup:
b. Hibah Penelitian Kerja Sama Luar Negeri (PKLN).
c. Hibah Penelitian Berbasis Kompetensi (PBK).
d. Hibah Penelitian Strategis Nasional (PSN).
e. Hibah Penelitian Dosen Pemula (PDP)
f. Hibah Penelitian Kerja Sama Antar PerguruanTinggi (PKPT)
g. Hibah Penelitian Tim Pascasarjana (PTP)
h. Hibah Penelitian Disertasi Doktor (PDD).
i. Hibah Penelitian Pasca Doktor (PPD).
j. Penelitian Kepakaran bersama mitra institusi dalam negeri dan luar negeri.
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2. Prosedur Penelitian bagi Dosen Undiknas
a. Penelitian dosen dapat di lakukan secara individu maupun kelompok;
b. Dosen membuat proposal penelitian dan diajukan ke fakultas masing-masing.
c. Setelah disetujui Dekan proposal diajukan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat melalui bidang Penelitian dan selanjutnya akan diadakan penilaian oleh tim
penilai yang terdiri dari (a) Tim LPPM; dan(b) Riviewer Internal;
d. Setelah dibahas dan disetujui, untuk penelitian yang dibiayai oleh lembaga (Undiknas),
proposal diajukan dan dimohonkan dana ke Rektor,sedangkan untuk penelitian kerjasama
dengan lembaga penelitian di luar Undiknas, diajukan ke institusi yang bersangkutan;
e. Setelah mendapat persetujuan dari rektor untuk penelitian yang dibiayai oleh Undiknas,
maka dana penelitian dicairkan atau direalisasikan tahap I sebesar70% dari total anggaran
biaya penelitian, selanjutnya diserahkan ke dosen yang bersangkutan untuk melaksanakan
penelitian sesuai dengan jadwal yang telah dibuat;
f. Setelah penelitian selesai dilaksanakan, draf hasil penelitian diserahkan ke LPPM dalam
bentuk hardcopy 2 (dua) eksemplar dan softcopy;
g. LPPM memohonkan dana tahap ke-2, yakni sebesar 30% dari total anggaran biaya penelitian
ke lembaga (Undiknas);
h. Dosen/Peneliti diwajibkan mengadakan diskusi/seminar hasil penelitian, dengan
mengundang dosen yang mempunyai disiplin ilmu terkait, tim ahli, dan peserta lain yang
dianggap perlu. Biaya diskusi/seminar hasil penelitian diambilkan dari anggaran biaya
penelitian tersebut;
i. Setelah diseminarkan, dosen/peneliti diwajibkan merevisi hasil penelitiannya sesuai dengan
masukan yang diperoleh dari diskusi/seminar, selanjutnya diserahkan kepada LPPM paling
lambat 2 (dua) minggu setelah diskusi/seminar dalam bentuk hardcopy 2 (dua) eksemplar
dan softcopy yang selanjutnya didistribusikan ke Fakultas c.q Ketua Program Studi dan
Perpustakaan.
j. Penelitian yang dibiayai oleh institusi di luar Undiknas, tetap di bawah koordinasi LPPM.
Kontribusi atas konsekwensi menggunakan nama lembaga, dikenakan management fee
sebesar 10% dari nilai proyek penelitian bagi penelitian yang ditugaskan oleh lembaga dan
sebesar 5% dari nilai proyek penelitian bagi penelitian yang diusahakan sendiri oleh peneliti.
7.3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
Bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) bertugas merencanakan, mengkoordinasikan,
melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan PkM. Pengabdian pada masyarakat dilaksanakan
sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau
penelitian dalam bidang IPTEKS dalam upaya memenuhi permintaan dan/atau memprakarsai
peningkatan mutu kehidupan masyarakat.
Adapun kegiatan PkM Undiknas dilaksanakan dalam bentuk kerja sosial (Kersos), kuliah kerja nyata
(KKN) dan praktek kerja lapangan (PKL). Disamping itu juga melakukan pelatihan, penyuluhan dan
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pendampingan masyarakat untuk membantu masyarakat menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan ekonomi, politik, sosiohumaniora, hukum dan teknologi, serta berperan dalam merebut
hibah pengabdian masyarakat dari DRPM Kemenristekdikti.
Arah dan fokus kegiatan PkM dikembangkan untuk pemberdayaan masyarakat dan pengembangan
teknologi tepat guna. Fokus pengembangan pengabdian kepada masyarakat unggulan untuk
pemecahan berbagai masalah masyarakat tertuang dalam enam metode, yaitu:
a. Sistem peningkatan kualitas masyarakat untuk melakukan inovasi dalam dunia usaha secara
kreatif dan inovatif.
b. Optimalisasi potensi bisnis lokal untuk pemberdayaan masyarakat.
c. Optimalisasi komunikasi bisnis pelaku dunia usaha
d. Optimalisasi administrasi pemerintahan daerah menuju smart city.
e. Peningkatan pemahaman permasalahan hukum masyarakat.
f. Teknologi dan produk inovatif berbasis lokal dan berdaya guna tinggi.
Pelaksanaan kegiatan tersebut di atas dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk KKN dan oleh
dosen dalam bentuk kegiatan PkM dosen. Kegiatan KKN dilaksanakan setiap semester dengan
jadwal mengikuti kalender akademik yang telah ditetapkan.
Adapun bidang yang dikerjakan dalam Kersos sifatnya terpadu yang meliputi bidang sebagai berikut:
a. Kerja non-fisik (peningkatan SDM) berupa pendidikan, penelitian, pelatihan, pendampingan
dan penyuluhan kemasyarakat;
b. Jangka waktu pelaksanaan Kersos selama1 (satu) sampai 2 (dua) hari;
c. Kersos dilaksanakan secara simultan dari 4 (empat) fakultas yang ada di Undiknas secara
bergilir, yang semuanya dikoordinir oleh LPPM.
Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu bentuk implementasi ilmu pengetahuan yang
diperoleh mahasiswa di bangku perkuliahan secara sistematis dan simultan antara teori dengan
penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan praktek kerja secara langsung di dunia kerja
untuk mencapai tingkat keahlian tertentu.
Tujuan pelaksanaan PKL bagi mahasiswa Undiknas yang diwujudkan dalam praktek kerja di suatu
instansi pemerintah maupun swasta adalah agar mahasiswa dapat memperluas pengetahuan dan
pengalaman tentang permasalahan yang ada di luar kampus, sehingga mahasiswa mempunyai
kompetensi konkrit sebagai modal untuk memasuki dunia kerja yang sesungguhnya setelah
menyelesaikan studi sarjana Strata 1 (S1).
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BAB VIII
KODE ETIK
8.1. Kode Etik Mahasiswa
8.1.1. Standar Perilaku
Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma
etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi:
1.
2.
3.
4.
5.

Bertaqwa kepadaTuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut;
Menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi;
Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas;
Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Universitas serta menjaga kebersihan,
ketertiban dan keamanan kampus;
6. Menjaga integritas pribadi sebagai warga Universitas;
7. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Fakultas dan Universitas;
8. Berpenampilan sopan dan rapi (tidak memakai sandal, kaos oblong, dan pakaian ketat dan
terbuka);
9. Berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga pergaulan
dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama;
10. Tidak merokok di sembarang ruangan kecuali pada tempat yang telah disediakan;
11. Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial;
12. Taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
13. Menghargai pendapat orang lain;
14. Bertanggungjawab dalam perbuatannya; dan
15. Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma
hukum atau norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
Standar perilaku dalam ruang kuliah dan/atau laboratorium adalah :
1. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan atau laboratorium;
2. Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari azas-azas kepatutan;
3. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu
perkuliahan, misalnya menggunakan handphone atau alat elekronik lainnya pada saat
perkuliahan berlangsung, posisi duduk yang mengganggu mahasiswa lain, dan kegiatan
lain yang mengganggu ketenangan mahasiswa lain;
4. Santun dalam mengeluarkan pendapat atau membantah pendapat;
5. Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan orang lain;
6. Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak
hadir dalam perkuliahan;
7. Menjaga inventaris ruang kuliah atau laboratorium;

Pedoman Akademik 2017

77

BAB VIII
Kode Etik

Global, Smart & Digital

8. Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di laboratorium tanpa
bimbingan dosen atau petugas laboratorium; dan
9. Tidak mengotori ruangan kuliah dan/atau laboratorium seperti membuang sampah
sembarangan, mencoret meja, kursi dan dinding ruangan.
10. Tidak merokok dilingkungan kampus.

8.1.2. Etika Mahasiswa
8.1.2.1. Etika mahasiswa dalam pengerjaan tugas, laporan penelitian skripsi, tesis, disertasi
adalah sebagai berikut:
1). Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
2). Jujur dalam arti tidak melakukan plagiat atau mempergunakan tugas/laporan
mahasiswa lain;
3). Berupaya mempengaruhi dosen agar yang bersangkutan tidak menyerahkan
tugas/laporan dengan janji imbalan baik dalam bentuk dan nama apapun;
4). Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan skripsi/tesis/disertasi, misalnya
mematuhi ketentuan dan tata cara penulisan, mengikuti bimbingan, tidak
menjiplak karya orang lain (plagiat); dan
5). Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada
dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan
tugas/laporan,skripsi/tesis/disertasi.
8.1.2.2. Etika dalam mengikuti ujian adalah sebagai berikut:
1). Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Universitas/Fakultas seperti:
b). Kartu pengenal harus dibawa setiap ada ujian serta diletakan di atas meja.
c). Tidak diperkenankan pindah tempat duduk/ruangan sesuai dengan
ketentuan.
d). Akan diambil tindakan tegas bagi mahasiswa yang terbukti berbuat
kecurangan (bekerjasama, mengambil buku catatan)
e). Pakaian harus rapi dan sopan.
2). Jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak
dibenarkan,kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian
3). Tidak menggangu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian;
4). Tidak mencoret inventaris Universitas seperti meja, kursi, dinding dengan itikad
yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian;
5). Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada
dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil
ujian; dan
6). Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh
orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian.
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8.1.2.3. Etika hubungan antara mahasiswa dengan dosen, adalah sebagai berikut:
1). Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak
didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2). Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam
lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
3). Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
4). Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar
mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap
pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan
peraturan di lingkungan Universitas;
5). Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak
sepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang
rasional;
6). Jujur terhadap dosen dalam segala aspek;
7). Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada
dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
8). Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh
orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
9). Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan
menggunakan orang lain terhadap dosen;
10). Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk
menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen diruang perkuliahan;
11). Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen
terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
12). Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan
nilai yang diberikan oleh dosen;
13). Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk
tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup
di tengah masyarakat; dan
14). Berani mempertanggung jawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan
dosen.
15). Etika mahasiswa ketika mengirim pesan kepada dosen melalui media sosial:
a. Perhatikan waktu pengiriman pesan, untuk mengirim pesan sebaiknya pada
hari dan jam kerja.
b. Pergunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, bukan bahasa gaul (alay)
c. Dimulai dengan sapaan, bagi mahasiswa Hindu dimulai dengan ucapan
salam “Om Swastiastu” dan jangan disingkat. Bagi mahasiswa non Hindu
menggunakan salam “Selamat Pagi” atau Selamat Siang”
d. Tuliskan identitas anda (pengirim)
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e. Tuliskan keperluan dengan jelas dan singkat.
f. Ucapkan maaf untuk menunjukkan kerendahan hati
g. Akhiri dengan ucapan terima kasih.
8.1.2.4 Etika dalam hubungan antara sesama mahasiswa:
1). Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status
sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2). Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi
baik didalam lingkungan maupun di luar lingkungan kampus;
3). Bekerja sama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
4). Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik
dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di
dalam masyarakat;
5). Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;
6). Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
7).
8).
9).
10).
11).
12).
13).

Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa
baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan kampus;
Saling menasehati untuk tujuan kebaikan;
Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun
kurang mampu secara ekonomi;
Bersama-sama menjaga nama baik Universitas dan tidak melakukan tindakan
tidak terpuji yang merusak citra baik Universitas;
Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
Tidak menggangu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses
pembelajaran; dan
Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan
tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang
hidup di tengah masyarakat.

8.1.2.5. Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan tenaga administrasi:
1). Menghormati semua tenaga administrasi tanpa membedakan suku, agama, ras,
status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2). Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga administrasi dalam
interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
3). Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya
kepada tenaga administrasi untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau
untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di
lingkungan Universitas;
4). Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan
menggunakan orang lain terhadap tenaga administrasi; dan
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Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga administrasi untuk melakukan
tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma
lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

8.1.2.6. Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan masyarakat:
1). Melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik Universitas di tengah
masyarakat;
2). Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
3). Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah
masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma
kepatutan;
4). Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan
tidak terpuji; dan
5). Memberikan contoh prilaku yang baik di tengah masyarakat.
8.1.2.7. Etika dalam bidang keolahragaan:
1). Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas dalam setiap kegiatan keolahragaan;
2). Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan
keolahragaan;
3). Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan
mengganggu ketertiban;
4). Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji.
5). Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan
yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas;
6). Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam kegiatan
keolahragaan seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan tindakan
melawan hukum lainnya;
7). Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada
pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan keolahragaan;
8).
9).

Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau
mencelakai orang lain; dan
Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.

8.1.2.8. Etika dalam kegiatan seni:
1). Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
2). Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
3). Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;
4). Tidak melakukan plagiat (menjiplak secara melawan hukum) hasil karya seni
orang lain;
5). Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan
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mengganggu ketertiban;
6). Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan
cara-cara yang terpuji dan tidak bertentangan dengan norma agama;
7). Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan
yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas;
8). Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma
lain yang hidup di tengah masyarakat;
9). Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada
pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan kesenian;
10). Bertanggungjawab terhadap karya seni yang dihasilkan;
11). Menghormati hasil karya orang lain; dan
12). Tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat diri
dan orang lain.
8.1.2.9.		

Etika dalam Kegiatan Keagamaan:

1).
2).

Menghormati agama orang lain;
Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang
lain;
3). Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan
mengganggu ketertiban;
4). Berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai-nilai ajaran
agama yang dianut;
5). Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan
yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas dalam kegiatankegiatan keagamaan;
6). Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma
lain yang hidup di tengah masyarakat, terutama yang terkait dengan masalah
keagamaan;
7). Tidak melakukan tindakan yang memaksakan agama yang dianut kepada orang
lain;
8). Tidak mengganggu atau menghalang-halangi kesempatan beribadah bagi orang
lain sesuai ajaran agama yang dianut;
9). Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan agama yang dianut;
dan
10). Mematuhi aturan-aturan Universitas dalam kegiatan keagamaan.
8.1.2.10. Etika dalam kegiatan pengembangan keorganisasian dan kegiatan minat dan
penalaran:
1). Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
2). Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
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3).
4).
5).
6).

Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
Mengindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan
mengganggu ketertiban yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas;
7). Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;
8). Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran;
9). Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, peraturan di
lingkungan universitas dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat.
10). Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
11). Bertanggungjawab terhadap semua Peraturan dan tindakan;
12). Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan
kontribusi dengan cara-cara yang baik;
8.1.2.11.

Etika dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran:

1).
2).

Tertib, dalam arti tidak dilakukan dengan tindakan-tindakan anarkis;
Menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang merendahkan
martabat seseorang;
3). Tidak merusak barang-barang kepentingan pembelajaran atau kepentingan
umum lainnya yang terdapat di lingkungan Universitas maupun di luar lingkungan
Universitas;
4). Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama untuk
penyampaian pendapat di luar lingkungan Universitas;
5). Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang
individu yang berpendidikan;
6). Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran;
7). Menjaga nama baik dan citra Universitas;
8). Menghindari kepentingan lain di luar kepentingan kebenaran;
9). Tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama melakukan
penyampaian pendapat;
10). Tidak menimbulkan gangguan secara signifikan terhadap proses pembelajaran;
dan
11). Berani bertanggungjawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang
disampaikan.
8.1.3. Penegakan Kode Etik
1). Kode etik harus disosialisasikan kepada segenap mahasiswa baru pada setiap tahun
ajaran;
2). Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan Program Pembinaan Mahasiswa Baru,
Program Pengenalan Kehidupan Kampus, melalui Website Undiknas, dan melalui
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media lainnya yang dianggap efektif.
Kewajiban sosialisasi Kode Etik ada pada setiap pimpinan fakultas.
Setiap anggota sivitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap
pelanggaran Kode Etik;
Pimpinan Universitas dan Fakultas berkewajiban melindungi identitas pelapor
pelanggaran Kode Etik; dan
Setiap anggota sivitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya
pelanggaran Kode Etik oleh siapa pun di lingkungan Universitas.

8.1.4. Sanksi
1). Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik akan mendapat sanksi dari ketua program
studi dan atau pimpinan fakultas masing-masing;
2). Rektor dapat mempertimbangkan pemberian sanksi yang lebih berat terhadap
pelanggaran Kode Etik setelah memperoleh masukan dari para pihak yang mengetahui
terjadinya pelanggaran Kode Etik.
3).
4).
5).

Sanksi bagi pelanggar Kode Etik dapat berupa: teguran, skorsing dalam jangka waktu
tertentu dan dikeluarkan dari Universitas.
Setiap pelanggar Kode Etik diberi hak untuk pembelaan diri, paling lambat satu minggu
setelah pemberitahuan pelanggaran disampaikan kepada yang bersangkutan.
Pelanggar Kode Etik mendapat pemberitahuan tertulis dari pimpinan fakultas masingmasing.

8.1.5. Ketentuan Lain-Lain
1). Kode Etik ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normative
mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang
lebih baik.
2). Penyusunan Kode Etik pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan
transformasi yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan Universitas Pendidikan
Nasional (Undiknas) Denpasar.
3).
4).
5).

Sangat diharapkan Kode Etik dapat menunjang terbentuk iklim akademik yang
kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa Undiknas.
Seiring perjalanan waktu dan terjadinya perkembangan dalam prilaku mahasiswa
Undiknas, maka Kode Etik dapat disesuaikan.
Untuk itu kepada seluruh mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan demi
terbentuknya mahasiswa Undiknas yang beretika dan berakhlak terpuji.

8.2. Kode Etik Dosen
8.2.1. Etika Umum Dosen
1). Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam
rangka pencapaian tujuan Undiknas.
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Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.
Patuh dan taat terhadap standar operasional, tata kerja dan berorientasi pada upaya
peningkatan kualitas kerja.
Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan
kinerja organisasi.
Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi Undiknas untuk kepentingan pribadi,
kelompok maupun golongan.
Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa
unsur pemaksaan.
Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.
Tanggap terhadap keadaan lingkungan serta berorientasi kepada peningkatan
kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan
sikap.
Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang
berlainan.
Memelihara rasa persatuan dan kesatuan.
Saling menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal
dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
Menghargai perbedaan pendapat.
Munjunjung tinggi harkat martabat sesama dosen.
Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama dosen.

8.2.2. Kode Etik Dosen dalam Bidang Pendidikan
1). Dosen wajib, dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab mencurahkan
tenaga dan waktunya untuk pengajaran yang berkualitas.
2). Dosen wajib mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, disiplin dan bertanggung jawab.
3). Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa. Dosen memperlakukan
mahasiswa secara sama, tanpa memandang status sosial, agama dan ras mahasiswa.
4). Berkewajiban untuk merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa
serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya sebelum kuliah semester
tertentu di mulai. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam Rencana Perkuliahan
Semester (RPS) dan Kontrak Perkuliahan yang dibagikan kepada mahasiswa pada
saat tatap muka di minggu pertama semester tertentu.
5). Mengevaluasi pekerjaan mahasiswa (ujian dan tugas) secara objektif dan konsisten
sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mencerminkan komitmen pada RPS dan
Kontrak Perkuliahan.
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Tidak merokok dalam lingkungan kampus.
Terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai pelajaran yang diasuhnya dan
bersedia menolong bagi mahasiswa yang mengajukan pertanyaan di kelas maupun
ditempat lain.
Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengingat ilmu
pengetahuan senantiasa berubah dan berkembang.
Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal
di kelas. Di luar waktu yang telah disediakan, pertemuan antara dosen dengan
mahasiswa dilaksanakan terlebih dahulu dengan pembuatan janji.
Senantiasa melakukan up dating materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam
pemberian kuliah di kelas.
Berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk penugasan
lain dalam memenuhi komitmen seperti yang telah disusun pada RPS dan Kontrak
Perkuliahan.
Berkewajiban membuat soal ujian dan memberikan soal ujian kepada Ketua Program
Studi sebelum pelaksanaan ujian berlangsung.
Menjadi panutan bagi mahasiswa sebagai figur yang memiliki kepedulian tinggi
terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, lingkungan, dan kesehatan.
Dosen wajib mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif
mahasiswa.
Dosen wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
Dosen wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan,
keterampilan dan sikap para mahasiswa
Dosen wajib menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan
pribadi, kelompok, atau golongan.
Dosen wajib memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, dan
tanpa unsur pemaksaan.

8.2.3. Kode Etik Dosen dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
1). Dosen wajib berjuang keras untuk melakukan dan meningkatkan kualitas penelitiannya
sebagai wujud dari Tridharma Perguruan Tinggi.
2). Dosen wajib memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu
masing-masing sehingga mereka dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan
teknologi.
3). Dosen wajib melakukan penelitian dengan mematuhi kode etik penelitian.
4). Dalam melakukan penelitian, seorang dosen seharusnya melibatkan mahasiswa
sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau arena pembelajaran, aktualitas
kompetensi bidang keilmuan dan pengembangan pribadi.
5). Dosen wajib melakukan pengabdian pada masyarakat dengan mematuhi kode etik
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pengabdian pada masyarakat.
6). Dosen hanya mempublikasikan hasil karya penelitian dan atau pengabdian kepada
masyarakat yang sejauh kesadarannya merupakan karya yang orisinil seutuhnya.
7). Dalam mempublikasikan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dosen
harus mencantumkan nama penulis atau pihak lain sesuai kontribusinya dalam
pemikiran, dan penyusunan karya ilmiah.
8). Dosen harus bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, baik menyangkut
karya sendiri atau karya pihak lain.
9). Dosen tidak diperbolehkan mempublikasikan karya yang sama berulang-ulang,
baik secara utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi tanpa transparansi yang
seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis.
10). Dosen senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang dapat
dipertanggungjawabkan.
11). Dosen wajib menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan
diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiat,
penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya.
12). Dosen wajib menciptakan dan mempromosikan kesatuan dan ikut berperan serta
dalam pengembangan kolektif Perguruan Tinggi.
8.2.4. Kode Etik dosen dalam Pembangunan institusi
1). Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan
dampak bagi pengembangan kualitas institusi.
2). Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang
ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas.
8.2.5. Kode Etik Dosen dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus
1). Dosen berkewajiban menghormati/menghargai sesama sivitas akademika, bertindak
dan berkomunikasi dalam tata karma yang santun, baik yang ditetapkan secara
tertulis/eksplisit, maupun yang tidak tertulis.
2).
3).

Dosen harus membangun sopan santun pergaulan dengan sesama sivitas akademika,
diantaranya dengan membiasakan memberikan salam perjumpaan.
Menggunakan kata panggil/sapaan dengan kata ganti diri yang santun dan formal.
Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam
lingkungan yang terbatas.

8.2.6. Kode Etik Dosen dalam Berpakaian
1). Pakaian dosen harus disesuaikan dengan peran yang disandangnya sebagai tenaga
pendidik dan sumber teladan bagi mahasiswa.
2). Pakaian dosen adalah pakaian formal yang mencerminkan citra profesional dan
terhormat.
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Selama bertugas, dosen harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan
pakaiannya.

8.2.7. Kewajiban Terhadap Pelaksanaan Kode Etik
1). Seorang dosen wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Dosen.
2). Pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi
lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8.2.8

1).
2).
3).

Board of Ethics
Tugas pokok dari Board of Ethics adalah merencanakan kebijakan dan mengawasi
perilaku civitas akademika dalam pelaksanaan Tri Dharma PerguruanTinggi, seperti:
Melaksanakan pemantauan atas pelanggaran etika akademik seperti plagiasi karyakarya dosen, jual beli nilai.
Melaksanakan pemantauan atas pelanggaran etika non-akademik seperti penyebaran
oax (berita bohong).
Memberikan rekomendasi terhadap perencanaan penelitian dibidang sosial, politik,
sosial budaya, ekonomi, hukum, teknologi dan sains yang bersentuhan dengan etika
akademis.

8.3. Kode Etik Tenaga Kependidikan
8.3.1. Kode Etik Umum Tenaga Kependidikan
1). Bekerja dengan tekun, disiplin, loyal dan mantaati peraturan/kebijakan Perkumpulan
Pendidikan Nasional (Perdiknas), Undiknas dan Atasan.
2). Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang harus
dimiliki guna menunjang tugasnya sebagai tenaga kependidikan.
3). Bersikap terbuka terhadap perkembangan dan peduli terhadap lingkungan.
4). Selalu berusaha meningkatkan semangat dalam menyelesaikan masalah-masalah
yang dihadapi, bersikap proaktif, serta efektif dalam memanfaatkan waktu.
5). Selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya, agar selalu bersemangat
dalam melaksanakan tugas.
8.3.2. Kode Etik Tenaga Kependidikan dalam Melaksanakan Tugas
1). Tugas utama tenaga kependidikan adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan
dengan berbagai pelayanan dalam mendukung kegiatan akademik.
2). Memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu, serta memberi pemberitahuan
apabila terjadi perubahan janji.
3). Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan
mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status sosial,
agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani.
4). Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan meja serta ruangan kerjanya, serta
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peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya.
Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas.

8.3.3.

Kode Etik Tenaga Kependidikan dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus
Selalu menjaga sikap, menghormati/menghargai sesama tenaga kependidikan dan
sivitas akademika lainnya.
1). Membangun sopan santun, pergaulan dengan sesama tenaga kependidikan dan sivitas
akademika lainnya, diantaranya dengan membiasakan memberi salam perjumpaan.
2). Menggunakan kata panggil/sapaan dan kata ganti diri yang santun dan formal, kepada
dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan lainnya. Kata sapaan dan ganti diri yang
bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

8.3.4 Kode Etik Tenaga Kependidikan dalam Berpakaian
1). Pakaian tenaga kependidikan harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh
tenaga kependidikan pada saat melaksanakan tugas.
2). Pakaian tenaga kependidikan di ruang kantor adalah pakaian formal untuk
mencerminkan citra professional dan terhormat. Pakaian tenaga kependidikan yang
bekerja di lapangan disesuaikan dengan kondisi lapangan tempat bertugas.
3). Selama bertugas, tenaga kependidikan harus senantiasa menjaga kebersihan dan
kerapihan pakaiannya.
8.3.5. Kode Etik Tenaga Kependidikan dalam Pembangunan Institusi
1). Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan
dampak bagi pengembangan kualitas institusi
2). Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang
ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas.
8.4. Penghargaan Kepada Dosen, Tenaga Kependidikan Dan Masyarakat
1). Undiknas dapat memberikan penghargaan kepada dosen dan tenaga kependidikan
yang dianggap mempunyai prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik
2). Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi, kesetiaan atau jasa yang
disumbangkan kepada Undiknas juga disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan,
jenjang jabatan akademik dan masa kerja;
3). Peghargaan yang dimaksud dalam No. 1) dan 2) di atas dapat berupa piagam, lencana,
uang, benda atau kenaikan pangkat istimewa khusus untuk tenaga kependidikan.
4). Undiknas juga dapat memberikan tanda jasa kepada anggota masyarakat yang telah
berjasa terhadap pembangunan Undiknas;
5). Tanda jasa dalam no 4) dianugerahkan oleh Rektor Undiknas berdasarkan
pertimbangan senat akademik Undiknas dan persetujuan Perkumpulan Pendidikan
Nasional (Perdiknas) Denpasar; dan
6). Tata cara pemberian penghargaan/tanda jasa dilakukan berdasarkan SK Rektor
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8.5. Ketentuan Tata Tertib Kampus
Mengingat kampus sebagai tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan, maka untuk dapat
tercapainya proses belajar mengajar yang nyaman, aman dan tertib dipandang perlu adanya
tata tertib di dalam kampus. Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa diwajibkan mentaati
dan melaksanakan tata tertib sebagai berikut :
1). Setiap dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa harus mampu menjaga dan
dapat menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Almamater (termasuk Lambang
Bendera, Hymne dan Mars Undiknas);
2). Setiap dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang berkeingginan untuk
menyalurkan bakat dan minat agar mengikuti wadah yang dimiliki dan diakui
keberadaannya di Undiknas;
3). Setiap dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dilarang mengucapkan dan/atau
menulis kata-kata tidak sopan yang ditujukan kepada lembaga, para dosen, karyawan
sesama mahasiswa dan tamu Undiknas;
4). Setiap dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dilarang membawa senjata tajam
dan senjata api dalam bentuk apapun didalam kampus maupun di luar kampus di
dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Undiknas;
5). Setiap dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dilarang membawa dan/atau
menggunakan segala macam bahan kimia yang berbahaya dalam bentuk apapun di
dalam kampus maupun di luar kampus didalam kegiatan yang diselenggarakan oleh
Undiknas;
6). Setiap dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dilarang membuat keributan atau
kegaduhan, pertengkaran atau perkelahian dan tindakan lain yang dapat menimbulkan
terganggunya keamanan dan ketertiban kampus;
7). Setiap dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dilarang memakai kaos oblong,
dan/atau celana pendek diatas lutut dan segala jenis sandal pada waktu mengikuti
kegiatan akademik dan birokrasi Undiknas maupun Fakultas dan/atau pada waktu
menghadiri rapat, baik yang diselenggarakan oleh Universitas, Fakultas atau Lembaga
kemahasiswaan Undiknas.
8.6. Sanksi Atas Pelanggaran Tata Tertib Kampus
1). Setiap dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang terbukti telah melakukan
perkelahian antar dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, pribadi maupun
golongan kepadanya dikenakan sanksi berupa teguran dan/atau peringatan untuk
perbuatan pertama, dan apabila perbuatan tersebut diulangi kembali, bagi mahasiswa
dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti perkuliahan selama 1 (satu) semester serta
bagi dosen dan tenaga kependidikan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan
kepegawaian Perdiknas denpasar.
2). Setiap dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang terbukti telah merusak
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sarana dan prasarana milik dan/atau di bawah pengelolaan Undiknas, dosen, tenaga
kependidikan dan mahasiswa, dikenakan sanksi untuk mengganti kerusakan dan
atau tidak dapat mengikuti perkuliahan selama 1 (satu) semester bagi mahasiswa
sedangkan bagi dosen dan tenaga kependidikan di kenakan sanksi sesuai peraturan
kepegawaian.
3). Setiap dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang telah terbukti, baik sengaja
maupun tidak sengaja telah membawa senjata tajam dan senjata api dalam kegiatan
yang diselenggarakan oleh kampus, kepadanya dikenakan sanksi berupa teguran dan/
atau dilaporkan kepada pihak berwajib;
4). Setiap dosen tenaga kependidikan dan mahasiswa yang telah terbukti, baik sengaja
maupun tidak sengaja membawa barang berupa obat-obatan yang terlarang (menurut
undang-undang dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh kampus, kepadanya
dikenakan sanksi berupa teguran dan/atau tidak dapat mengikuti perkuliahan selama
1 (satu) semester bagi mahasiswa dan sesuai peraturan kepegawaian bagi dosen dan
karyawan;
5). Setiap dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang telah terbukti, baik sengaja
maupun tidak sengaja telah melakukan penghinaan dan/atau pengerusakan atribut
almamater dalam kegiatan yang dilaksankan oleh kampus, kepadanya dikenakan
sanksi berupa teguran dan/atau dilaporkan kepada pihak berwajb;
6). Setiap mahasiswa Undiknas yang terbukti telah melakukan plagiat sesuai dengan
aslinya dalam bentuk apapun (paper, skripsi/tigas akhir, tesis dan/atau karya ilmiah
lainnya) kepadanya dikanakan sanksi berupa pembatalan karya ilmiah tersebut;
7). Setiap lulusan Undiknas yang terbukti telah melakukan plagiat sesuai dengan aslinya
dalam bentuk apapun (paper, skripsi/tigas akhir, tesis dan/atau karya ilmiah lainnya)
kepadanya dikankan sanksi berupa pencabutan gelar yang dimiliki atau pembatalan
gelar yang diperoleh;
8). Setiap dosen Undiknas yang telah terbukti melakukan plagiat sesuai dengan aslinya
dalam bentuk apapun kepadanya dikenakan sanksi berupa penundaan kenaikan
jabatan akademik dan pangkat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun;
9). Setiap dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang telah terbukti melakukan
pembocoran naskah soal ujian, dan mengubah nilai yang semestinya menjadi yang
tidak semestinya, dikenakan sanksi:
a. Kepada mahasiswa dikenakan sanksi berupa dibatalkannya seluruh nilai mata
kuliah pada semester yang bersangkutan;
b. Bagi dosen dikenakan sanksi berupa penonaktifan melakukan kegiatan akademik
selama 1 (satu) semester;
c. Bagi tenaga kependidikan dikenakan sansi sesuai aturan kepegawaian yang
berlaku di Perdiknas Denpasar;
10). Setiap dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang memakai kaos oblong,
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segala jenis sandal dan celana pendek di atas lutut pada waktu mengikuti kegiatan
akademik dan birokrasi kampus dikenakan sanksi tidak memperoleh pelayanan dan
tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik; dan
11). Segala bentuk pelanggaran lainnya yang belum diatur secara tertulis, maka dikenakan
sanksi berupa teguran.
8.7. Sanksi Atas Pelanggaran Akademik
1). Setiap mahasiswa Undiknas yang diketahui melanggar ketentuan ujian (mencontek,
menjiplak dan membantu pekerjaan/ujian mahasiswa lain akan dicatat dalam berita
acara ujian dan akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Adapun
sanksi tersebut dapat berupa dinyatakan tidak lulus ujian untuk mata kuliah yang
bersangkutan;
2). Setiap mahasiswa Undiknas yang terbukti telah memalsukan nilai dalam bentuk dan
cara apapun, akan diberikan sanksi sesuai dengan kesalahannya berupa :
a. Mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah yang
b.
c.
d.

bersangkutan;
Mahasiswa yang bersangkutan tidak berhak memperoleh pelayanan administrasi,
baik dari PA maupun dari Undiknas selama 1 (satu) semester;dan
Mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat dilepas dan diwisuda bila dalam
proses yudisium diketahui adanya pemalsuan dimaksud.
Setiap mahasiswa Undiknas yang tidak melaksanakan her-registrasi (baik
terlambat maupun karena kelalain) pada waktu yang sudah ditentukan dianggap
tidak aktif pada semester yang bersangkutan dan kepadanya dikenakan sanksi
berupa cuti akademik 1 (satu) semester namun tetap membayar biaya DPP
(dana pengembangan pendidikan).

8.8. Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat
(Sumber: Permendiknas No 17 tahun 2010)
8.8.1. Pengertian umum
1).

2).
3).

4).

92

Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau
mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip
sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai
karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
Plagiator adalah mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Undiknas
yang melakukan tindakan plagiat.
Pencegahan Plagiat adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh Rektor melalui
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dan Ka. Prodi yang
bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan Undiknas.
Penanggulangan plagiat adalah tindakan represif yang dilakukan oleh Rektor dengan
menjatuhkan sanksi kepada plagiator di lingkungan Undiknas.
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8.8.2. Lingkup dan Pelaku
1). Plagiat meliputi tetapi tidak terbatas pada:
a. Mengacu dan atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau
informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan
dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai.
b. Mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data
dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan
kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai.
c. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa
menyatakan sumber secara memadai.
d. Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata
dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan
sumber secara memadai.
e. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan
oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara
memadai.
2). Sumber sebagaimana dimaksud pada nomor 1) di atas terdiri atas orang perseorangan
atau kelompok orang, masing-masing bertindak untuk diri sendiri atau kelompok atau
untuk dan atas nama suatu badan atau anonim penghasil satu atau lebih karya dan/
atau karya ilmiah yang dibuat, diterbitkan, dipresentasikan atau dimuat dalam bentuk
tertulis baik cetak maupun elektronik.
3). Dibuat sebagaimana dimaksud pada nomor  2) di atas berupa:
a. Komposisi musik
b. Perangkat lunak komputer
c. Fotografi
d. Lukisan
e. Sketsa
f. Patung atau
g. Hasil karya dan/atau karya ilmiah sejenis yang tidak termasuk huruf a, huruf b,
huruf c, huruf d, huruf e atau hutuf f.
4). Diterbitkan sebagaimana dimaksud pada nomor 2) di atas berupa:
a. Buku yang dicetak dan diedarkan oleh penerbit atau perguruan tinggi.
b. Artikel yang dimuat dalam berkala ilmiah, majalah atau surat kabar.
c. Kertas kerja atau makalah professional dari organisasi tertentu.
d. Isi laman elektronik atau
e. Hasil karya dan/atau karya ilmiah yang tidak termasuk huruf a, huruf b, huruf c,
huruf d.
5). Dipresentasikan sebagaimana dimaksud pada nomor 2) di atas berupa:
a. Presentasi di depan khalayak umum atau terbatas.
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b. Presentasi melalui radio/televisi/video/cakram video digital atau
c. Bentuk atau cara lain sejenis yang tidak termasuk dalam huruf a dan huruf b.
Dimuat dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada nomor 2) di atas berupa
cetakan dan/atau elektronik.
Pernyataan sumber memadai dilakukan sesuai dengan tata cara pengacuan dan
pengutipan dalam gaya selingkung setiap bidang ilmu, teknologi dan seni.
Plagiator diperguruan tinggi adalah:
a. Satu atau lebih mahasiswa
b. Satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan atau
c. Satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan bersama atau lebih
mahasiswa.

8.8.3. Tempat dan Waktu Terjadinya Plagiat
1). Tempat Terjadinya Plagiat:
a. Di dalam lingkungan Undiknas, antarkarya ilmiah mahasiswa, dosen/peneliti/
tenaga kependidikan dan dosen terhadap mahasiswa atau sebaliknya.
b. Dari dalam lingkungan Undiknas terhadap karya ilmiah mahasiswa dan/atau
dosen/peneliti/tenaga kependidikan dari perguruan tinggi lain, karya dan/atau
karya ilmiah orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang bukan dari
kalangan perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri.
c. Di luar Undiknas ketika mahasiswa dan/atau dosen/peneliti/tenaga kependidikan
sedang mengerjakan atau menjalankan tugas yang diberikan oleh Undiknas.
2). Waktu terjadinya Plagiat:
a. Selama mahasiswa menjalani proses pembelajaran.
b. Sebelum dan setelah dosen mengemban jabatan akademik asisten ahli, lektor,
lektor kepala, atau guru besar/professor.
c. Sebelum dan setelah peneliti/tenaga kependidikan mengemban jabatan fungsional
dengan jenjang pertama, muda, madya dan utama.
8.8.4. Pencegahan
1). Rektor mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga
kependidikan.
2). Rektor menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkung untuk setiap bidang
ilmu, teknologi dan seni yang dikembangkan oleh perguruan tinggi.
3). Rektor secara berkala mendiseminasikan kode etik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga
kependidikan dan gaya selingkung yang sesuai agar tercipta budaya antiplagiat.
4). Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan Undiknas harus dilampirkan
pernyataan yang ditandatangani oleh penyusun bahwa:
a. Karya ilmiah tersebut bebas plagiat.
b. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah tersebut,
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maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
8.8.5. Penanggulangan
1). Penanggulangan Plagiat Oleh Mahasiswa
a. Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh mahasiswa, ketua program studi/
bagian membuat persandingan antara karya ilmiah mahasiswa dengan karya
dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan
oleh mahasiswa.
b. Ketua program studi/bagian meminta seorang dosen sejawat sebidang untuk
memberikan kesaksian secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga
telah dilakukan oleh mahasiswa.
c. Mahasiswa yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan
pembelaan dihadapan ketua program studi/bagian.
d. Apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiat,

2).

ketua program studi/bagian menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai
plagiator.
e. Apabila salah satu dari persandingan atau kesaksian, ternyata tidak dapat
membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada
mahasiswa yang diduga melakukan plagiat.
Penanggulangan Plagiat Oleh Dosen/Peneliti/Tenaga Kependidikan
a. Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh dosen/peneliti/tenaga kependidikan,
Rektor membuat persandingan antara karya ilmiah dosen/peneliti/tenaga
kependidikan dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan
sumber yang tidak dinyatakan oleh dosen/peneliti/tenaga kependidikan.
b. Rektor meminta Board of Ethics untuk memberikan pertimbangan secara tertulis
tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan dosen/peneliti/tenaga
kependidikan.
c. Sebelum Board of Ethics memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada nomor b) di atas, Board of Ethics melakukan telaah tentang:
1). Kebenaran plagiat,
2). Proporsi karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai
karya ilmiah plagiator, yang diduga telah dilakukan dosen/peneliti/tenaga
kependidikan.
d. Board of Ethics menyelenggarakan sidang dengan acara membahas hasil telaah
serta merumuskan pertimbangan yang akan disampaikan kepada Pemimpin/
Pimpinan Perguruan Tinggi.
e. Dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang diduga melakukan plagiat diberi
kesempaatan melakukan pembelaan di hadapan sidang Board of Ethics.
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f. Apabila berdasarkan persandingan dan hasil telaah telah terbukti terjadi plagiat,
maka Board of Ethics merekomendasikan sanksi untuk dosen/peneliti/tenaga
kependidikan sebagai plagiator kepada Pemimpin/Pimpinan Perguruan Tinggi
untuk dilaksanakan.
g. Apabila salah satu dari persandingan atau hasil telaah, ternyata tidak dapat
membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada
dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang diduga melakukan plagiat.
8.8.6. Sanksi
1). Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan
di atas, secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat,
terdiri atas:
a. Teguran,
b. Peringatan tertulis,
c. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa,

2).

3).
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d. Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa,
e. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa,
f. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa,
g. Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.
Sanksi bagi dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang terbukti melakukan plagiat
sebagaimana dimaksudkan di atas, secara berurutan dari yang paling ringan sampai
dengan yang paling berat, terdiri atas:
a. Teguran,
b. Peringatan tertulis,
c. Penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga kependidikan,
d. Penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional,
e. Pencabutan hak untuk diusulkan sebagai Guru Besar/Profesor/Ahli Peneliti
Utama bagi yang memenuhi syarat.
f. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga
kependidikan,
g. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga
kependidikan, atau
h. Pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
Apabila dosen/peneliti/tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud di atas
menyandang sebutan guru besar/professor/ahli peneliti utama, maka dosen/peneliti/
tenaga kependidikan tersebut dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari
jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama oleh menteri atau pejabat yang
berwenang atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau
atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui Kopertis.
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Dalam hal Rektor tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada no 1), no
2) dan no 3) di atas, Menteri dapat menjatuhkan sanksi kepada plagiator dan kepada
Rektor yang tidak menjatuhkan sanksi kepada plagiator.

8.8.7. Pemulihan Nama Baik
Dalam hal mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan tidak terbukti melakukan plagiat, Rektor
melakukan pemulihan nama baik yang bersangkutan.
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