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BAB I
GAMBARAN UMUM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL
(UNDIKNAS)
1.1 Sejarah
Universitas Pendidikan Nasional, selanjutnya disingkat Undiknas sebagai salah satu
lembaga penyelenggara pendidikan tinggi memiliki tugas dan tanggungjawab untuk
menyiapkan mahasiswa sebagai peserta didik menjadi anggata masyarakat yang memiliki
kemampuan akademik dan kecakapan teknis. Melalui kepemilikan kemampuan dan
kecakapan teknis tersebut maka sivitas akademika berkewajiban untuk selalu berperan secara
aktif dan berkelanjutan dalam menerapkan, mengembangkan dan menciptakan Iptek dan seni,
serta selalu meningkatkan peran dan kontribusi, baik secara individu maupun kelompok
terhadap kemajuan masyarakat, bangsa dan negara di segala bidang kehidupan.

Keberadaan Undiknas saat ini tentunya sangat terkait dengan sejarah pembentukan
dan perkembangannya, yang bercikal bakal dari Akademi Bank dan beberapa tahun
berikutnya berkembang menjadi Akademi Keuangan dan Perbankan yang disingkat AKABA
didirikan oleh Yayasan Pendidikan Kejuruan Nasional (YPKN) Denpasar tahun 1969 dengan
akta

notaris nomor : 25 tahun 1969. Dalam perkembangannya, AKABA mengalami

peningkatan status menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan yang disingkat STIK. Pada
tanggal 1 Oktober 1983 berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Kejuruan Nasional
Nomor : 012/II-4/YKPN/X/1983 STIK berafiliasi dengan tiga (3) sekolah tinggi yakni :
STISPOL, STIH dan ATD menjadi Universitas Pendidikan Nasional dengan Surat Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0253/0/1984 tanggal 3 Juni
1984. Dalam perjalanannya YPKN berubah bentuk menjadi Perkumpulan Pendidikan
Nasional (Perdiknas) dengan akta notaris nomor : 03 tertanggal 2 Agustus 2002 dan telah
didaftarkan di Departemen Hukum dan HAM dengan nomor : C-85.HT.01.03.TH.2004
tertanggal : 11 Agustus 2004. Undiknas didirikan oleh dua (2) keluarga yakni pasangan suami
istri dari Prof. Dr. I Gusti Ngurah Gorda, M.S., M.M. dan I Gusti Ayu Ngurah Ratyni Gorda,
dengan pasangan suami istri Drs. Ketut Sambereg, M.M. dan Nyoman Kundri. Dua (2)
keluarga ini memiliki visi untuk mencerdaskan anak bangsa dengan pengelolaan berbasis
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kekeluargaan. Dalam perjalanannya ke-empat (4) orang tersebut menjadi pendiri utama
berdirinya Perkumpulan Pendidikan Nasional (Perdiknas) Denpasar. Pendiri lainnya
merupakan putra dan putri dari dua (2) keluarga tersebut yang berjumlah masing-masing
empat (4) orang setiap keluarga.
1.2 Visi, Misi, Tujuan, Motto dan Pola Pokok Ilmiah
Visi Undiknas
Unggul dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat berlandaskan konsep Tri Hita Karana, serta menghasilkan lulusan berjiwa
entrepreneur yang berlandaskan pada hasil riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta
mengedepankan nilai-nilai Pancasila.
Misi Undiknas adalah:
1. Melaksanakan pendidikan dan proses pembelajaran berkualitas, memberikan
kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berjiwa
entrepreneur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Melakukan penelitian yang berkontribusi bagi perkembangan IPTEKS dan
entrepreneur.
3. Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis IPTEKS.
4. Melaksanakan kerjasama berbagai bidang dengan pihak lain, yang dibangun dengan
semangat kebersamaan dan memberikan kemanfaatan bagi semua pihak.
5. Sebagai pionir untuk melaksanakan Tri Hita Karana, dalam mengimplementasikan
Tridharma Perguruan Tinggi melalui karya cipta kreatif, berjiwa entrepreneur, dan
nilai-nilai Pancasila.
Tujuan Undiknas
1. Memberikan kesempatan bagi civitas akademika dalam pengembangan keilmuan dan
keterampilan untuk meningkatkan kompetensinya, sehingga mampu menguasai dan
mengembangkan IPTEKS, yang berjiwa entrepreneur dan berbasis penelitian.
2. Memastikan agar rencana dan hasil penelitian memberikan kontribusi bagi
pengembangan IPTEKS dan peningkatan berjiwa entrepreneur.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian, penerapan
IPTEKS, menjaring potensi masalah dan memberikan solusi bagi masyarakat,
berlandaskan konsep Tri Hita Karana, serta dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
4. Menghasilkan kesepahaman kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya
pengembangan IPTEKS dan entrepreneurship.
5. Menjadi mitra strategis berbagai pihak dalam skala nasional, regional dan global
untuk mewujudkan kesejahteraan dan nilai-nilai Pancasila.
Pola Ilmiah Pokok
Pola Ilmiah Pokok (PIP) dimaksudkan untuk memberikan arah dan pengembangan
ilmu yang menjadi ciri khusus setiap program studi di lingkungan Undiknas. Pola Ilmiah
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Pokok (PIP) Undiknas bertujuan mencetak sumber daya manusia yang memiliki jiwa
entrepreneur yang berlandaskan Tri Hita Karana, dengan mengedepankan hasil riset dan
IPTEKS sebagai rujukan dalam berkarya.
1.3 Nama, Waktu dan Tempat Kedudukan
Nama perguruan tinggi adalah Universitas Pendidikan Nasional, disingkat Undiknas
yang berkedudukan di Kota Denpasar, Provinsi Bali, Indonesia. Guna kepentingan
komunikasi public disebut “Undiknas University”. Cikal bakal Undiknas adalah Akademi
Bank (AKABA) yang didirikan pada tanggal 17 Februari 1969, yang selanjutnya setiap
tanggal 17 Februari diperingati sebagai hari lahir Undiknas.
Undiknas merupakan penggabungan dari beberapa perguruan tinggi yakni Sekolah
Tinggi Ilmu Keuangan (STIK), Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISPOL),
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) dan Akademi Teknik Denpasar (ATD) 20 Nopember
dengan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Kejuruan Nasional Nomor: 012/II4/YKPN/X/1983 tertanggal 1 Oktober 1983 dan diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0253/0/1984 tanggal 3 Juni 1984.
1.4 Lambang, Bendera, Lagu Hymne, Mars dan Tari Kebesaran
Lambang Undiknas terdiri dari tulisan UNDIKNAS, DENPASAR dan BALI, gambar
rangkaian kapas sebanyak tujuh belas (17) butir, sepasang sayap, candi bentar, bintang, pita
dan padi sebanyak enam puluh sembilan (69) butir. Berikut lambang Undiknas.

Makna warna pada lambang Undiknas sebagai berikut:
a. Biru muda : melambangkan integritas;
b. Hitam
: melambangkan keagungan dan keabadian;
c. Kuning
: melambangkan generasi muda;
d. Putih
: melambangkan kesucian;
e. Hijau tua
: melambangkan kesuburan;
f. Merah
: melambangkan keberanian;
g. Emas
: melambangkan kedigdayaan.
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Undiknas memiliki bendera dengan proporsi ukuran 2:3 yang terdiri dari bidang
persegi empat panjang berwarna biru tua dengan lambang universitas yang ditempatkan di
tengah-tengah.

Fakultas di lingkungan Undiknas memiliki bendera masing-masing seperti berikut ini.
1.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Warna dasar kuning dan warna tulisan hitam.
(kode warna: #ffff00)

2.

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial: Warna dasar merah dan warna tulisan putih.
(kode warna: #ff0000 & #ffffff)
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3.

Fakultas Teknik dan Informatika: Warna dasar hitam dan warna tulisan putih.
(kode warna: #000000)

4.

Pascasarjana: Warna dasar oranye dan warna tulisan putih.
(kode warna: #ffa500)
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Lagu kebesaran Hymne dan Mars Undiknas.
Hymne Undiknas berjudul ”Hymne Perguruan Nasional” diciptakan oleh Kusmada,
dan Mars Undiknas berjudul ”Pencetak Tunas Bangsa” diciptakan oleh Mario Adriano
Sekundus Bano dan diaransir oleh I Nyoman Kawi Armiyasa. Hymne dan Mars Undiknas
wajib dinyanyikan pada saat wisuda dan acara resmi di lingkungan Undiknas.
Tari kebesaran Undiknas
Ardha Nareswari yang diciptakan tahun 2008 oleh I Gusti Ayu Srinatih, S.S.T., M.Si.
dan I Wayan Sutirtha, S.Sn. dengan penata karawitan: I Ketut Garwa, S.Sn., M.Sn.
1.5 Busana Akademik
1) Ragam busana akademik terdiri atas Toga Senat Akademik Undiknas bagi anggota
Senat Akademik Universitas, Toga bagi wisudawan, Jas Almamater bagi dosen dan
mahasiswa, serta topi almamater bagi mahasiswa.
2) Toga Senat Akademik Universitas dengan desain sebagai berikut:
a. Toga Rektor, menggunakan tiga garis horizontal di lengan kiri dan kanan, dan
bergaris vertikal di bagian depan dengan topi menggunakan logo Undiknas;
Gordon Rektor, berbentuk simbol Undiknas berwarna emas dan bertuliskan
“Rektor”;

b. Toga Wakil Rektor menggunakan tiga garis horizontal di lengan kiri dan kanan,
serta bergaris vertikal di bagian depan, yang berwarna biru tua;
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Toga Senat Akademik Undiknas menggunakan tiga garis horizontal di lengan kiri
dan kanan yang warnanya disesuaikan dengan warna fakultas masing-masing
anggota senat;
1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis

2.

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

3.

Fakultas Teknik dan Informatika
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c. Toga Wisudawan menggunakan garis horizontal sesuai dengan strata
pendidikannya yakni satu (1) garis untuk strata satu (S1), dua (2) garis untuk strata
dua (S2) dan tiga (3) garis untuk strata tiga (S3), yang warnanya disesuaikan
dengan warna fakultas masing-masing wisudawan;
d. Gordon Profesor berbentuk bunga matahari berisi lambang Undiknas dan
warnanya disesuaikan dengan warna fakultas;
e. Anggota senat Akademik meliputi Profesor dan jabatan struktural setingkat
universitas dan fakultas yaitu Rektor, Wakil Rektor dan Dekan menggunakan
gordon;
f. Bentuk toga wisudawan adalah sebagai berikut
1. Toga Wisudawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

2. Toga Wisudawan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

8

3. Toga Wisudawan Fakultas Teknik dan Informatika

4. Toga Wisudawan Pascasarjana

g. Jas almamater dosen dan mahasiswa Undiknas terdiri atas jas berwarna kuning
dengan kode warna #FFD700 dan topi almamater berwarna biru. Bentuk jas dan topi
almamater adalah sebagai berikut;

3) Pakaian seragam dalam berbagai kegiatan akademik dan non-akademik agar
mencantumkan identitas Undiknas berupa logo dan tulisan Undiknas.
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BAB II
TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN
DAN JAMINAN MUTU
Universitas Pendidikan Nasional yang merupakan lembaga pendidikan berada di bawah
naungan Perdiknas Denpasar, dipimpin oleh seorang Rektor selaku penanggung jawab
tertinggi, yang secara fungsional bertanggung jawab langsung kepada Perdiknas Denpasar.
Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Perdiknas Denpasar, atas usul/persetujuan Senat
Akademik di tingkat Universitas. Berikut akan dibahas terkait dengan pengelolaan dan
struktur organisasi Undiknas.
2.1 Organisasi Undiknas University Denpasar
Secara garis besar organisasi Undiknas University Denpasar terdiri dari:
a. Unsur-unsur organisasi
1. Dewan Pertimbangan Rektor
2. Pimpinan Universitas;
3. Senat Akademik Universitas;
4. Dewan Guru Besar;
5. Dewan Kode Etik;
6. Lembaga Penjaminan Mutu da Akreditasi;
7. Badan Audit Internal;
8. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
Penjelasan Umum
1. Rektor sebagai penanggungjawab utama di Universitas Pendidikan Nasional,
disamping memberikan arahan serta kebijaksanaan umum, juga menetapkan
peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi atas dasar
keputusan Senat Akademik Universitas.
2. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 1
a) Di bidang akademik Rektor Universitas Pendidikan Nasional
bertanggungjawab kepada Menteri Pendidikan Nasional dan Perdiknas; dan
b) Di bidang Administrasi Rektor Universitas Pendidikan Nasional bertanggung
jawab kepada Perdiknas Denpasar.
3. Rektor dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Rektor.
2.Senat Akademik
1. Senat Akademik Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi
pada Universitas Pendidikan Nasional.
2. Senat Akademik Universistas mempunyai tugas pokok:
a) Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Universitas Pendidikan
Nasional;
b) Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta
kepribadian civitas akademika Universitas Pendidikan Nasional;
c) Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi;
d) Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan
dan belanja Universitas Pendidikan Nasional yang diajukan oleh rektor;
e) Menilai pertanggungjawaban Rektor Universitas Pendidikan Nasional dan
pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
10

3.

4.

5.
6.
7.

f) Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik dan mimbar
akademik serta otonomi keilmuan di Universitas Pendidikan Nasional;
g) Memberikan pertimbangan kepada Perdiknas Denpasar berkenaan dengan
calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor Universitas Pendidikan
Nasional dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik diatas
Lektor;
h) Menentukan norma yang berlaku bagi civitas akademika Universitas
Pendidikan Nasional;
i) Mengukuhkan guru besar dan pemberian gelar doktor kehormatan (honoris
causa) di Universitas Pendidikan Nasional yang memenuhi persyaratan.
Senat Akademik Universitas Pendidikan Nasional terdiri atas wakil pendiri, guru
besar, pimpinan Universitas Pendidikan Nasional, Dekan, Direktur Pascasarjana
dan wakil dosen yang dipilih dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
Dalam melaksanakan tugasnya, senat akademik universitas dapat membentuk
komisi yang beranggotakan senat akademik Universitas dan bila dianggap perlu
ditambah anggota lain;
Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat akademik Universitas
Pendidikan Nasional berdasarkan musyawarah dan mufakat;
Apabila upaya musyawarah dan mufakat tidak dapat dilakukan, maka keputusan
dilakukan pemungutan suara atau voting;
Menetapkan jabaran statuta dalam rincian tugas unit dan uraian jabatan di semua
jenjang struktur organisasi Undiknas University Denpasar.

d. Pelaksana Akademik
1. Pelaksana Akademik bidang pendidikan dapat berbentuk fakultas, program
pascasarjana, jurusan/ program studi, dan laboratorium;
2. Fakultas mengkoordinasikan dan atau melaksanakan pendidikan akademik dan
atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi
dan atau kesenian tertentu;
3. Jurusan/program studi melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesional
dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau
kesenian tertentu;
4. Program pascasarjana mengkoordinasikan dan atau melaksanakan pendidikan
akademik dan atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu
pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu;
5. Laboratorium/studio menunjang pelaksanaan pendidikan pada jurusan/ program
studi dalam pendidikan akademik dan atau profesional.
c. Pelaksana Teknis
1. Universitas Pendidikan Nasional menyelenggarakan pendidikan akademik,
penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
2. Universitas Pendidikan Nasional menyelenggarakan pendidikan profesional;
3. Kegiatan penelitian pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada poin 1
dapat diselenggarakan di laboratorium, jurusan, fakultas atau pada Bidang
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Pendidikan
Nasional; dan
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4.

Penelitian yang bersifat antar bidang, lintas bidang dan atau multi bidang dapat
diselenggarakan pada Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas
Pendidikan Nasional.

e. Pelaksana Administrasi
1. Satuan pelaksana administratif di Universitas Pendidikan Nasional
menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif yang meliputi administrasi
akademik, administrasi keuangan, administrasi umum, administrasi
kemahasiswaan, administrasi perencanaan dan sistem informasi; dan
2. Pimpinan satuan pelaksana administratif sebagaimana dimaksud poin 1 diangkat
oleh dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor Universitas Pendidikan
Nasional.
f. Pelaksana Penunjang
1. Unsur penunjang Universitas Pendidikan Nasional merupakan perangkat
pelengkap di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang ada
di luar fakultas, jurusan dan laboratorium;
2. Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada poin (1) dapat terdiri atas
perpustakaan, pusat komputer dan laboratorium serta bentuk lain yang dianggap
perlu untuk menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional di
Universitas Pendidikan Nasional secara administratif dilaksanakan oleh masingmasing bidang;
3. Pimpinan penunjang sebagaimana dimaksud pada poin (1) diangkat oleh dan
bertanggungjwab langsung kepada Rektor Universitas Pendidikan Nasional.
2.2 Bagan Organisasi Undiknas Denpasar
Secara garis besar bagan organisasi Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas)
Denpasar, sebagai berikut:
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2.3 Organisasi Undiknas Denpasar
a. Organisasi Undiknas Denpasar terdiri dari
1. Rector
2. Academic State of University;
3. Student Executive Body;
4. Board of Financial Audit;
5. Board of Professor;
6. Board of Ethics;
b. Unsur Pimpinan di Tingkat Universitas
1. Vice Rector for Academic Development;
2. Vice Rector for Human Resources and Finance;
3. Vice Rector for Students Affairs & Alumni;
4. Vice Rector for Partnership and Enterpreneurship;
5. Head of Information Development System;
6. Head of Quality Assurance & Accreditatiion;
7. Head of Institute for Research and Community Service;
8. Head of Undiknas Study Center;
9. Head of Tracer Study and Carier Development;
10. Unsur pelaksana akademik: Graduate School, Faculty of Economic and Business,
Faculty of Low and Science dan Faculty of Engineering and Informatics.
c. Unsur Pelaksana Administrasi
1. Bidang Akademik
a) Head of Academic Administration;
b) Head of Learning and Academic Support;
c) Head of Class Organization;
d) Head of Validation and Academic Reporting;
e) Chief Librarian.
2. Bidang Sumber Daya
a) Head of Finance and Investment;
b) Head of Human Capital;
c) Head of Internal Proferty.
3. Bidang Kemahasiswaan
a) Head of StudentCreative Activity;
b) Head of Student Development;
c) Head of Student Research.
4. Bidang Kerjasama
a) Manager of Student’s Recruitment and Conventional Marketing;
b) Website Manager;
c) Manager of National Partnership and Job Fair;
d) Digital Marketing Manager;
e) Manager of Design and Documentation.
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2.2 Lembaga Penjaminan Mutu
1. Sejarah Lembaga Penjaminan Mutu Undiknas
Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan khususnya yang diatur pada pasal 91 ayat (1): “Setiap
satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu
pendidikan”, maka Rektor Undiknas merespon cepat dengan membentuk Badan
Penjaminan Mutu dengan mengeluarkan SK. Rektor Nomor: 406/II-1/VII/2005 tertanggal
21 Juli 2005, nama lembaganya adalah Badan Penjaminan Mutu Undiknas, dan
strukturnya adalah Kepala dan Sekretaris. Terjadi beberapa kali perubahan di dalam
struktur Penjaminan Mutu Undiknas yaitu sebagai berikut:
1) Berdasarkan SK. Rektor Nomor: 466/II-1/UND/XII/2006 tertanggal 22 Desember
2006, nama lembaganya tetap Badan Penjaminan Mutu Undiknas, dengan struktur
Kepala, sekretaris, dan dibantu oleh ketua gugus kendali mutu di masing-masing
fakultas serta satu orang staff BPM.
2) Berdasarkan SK. Rektor Nomor: 084/II-4/UND/III/2007 tertanggal 03 Maret 2007,
nama lembaga menjadi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dengan strukturnya: Kepala
Sekretaris, Kepala Bidang Akademik dan Sistem Informasi LPM, Kepala Bidang
Personalia, Keuangan dan Umum, Kepala Bidang Mahasiswa dan Alumni, Kepala
Bidang Kerjasama dan dibantu oleh Kepala Gugus Kendali Mutu dimasing-masing
Fakultas serta dilengkapi dengan satu orang staf.
3) Pada tahun 2009 berdasarkan SK Rektor Nomor: 129/II-4/UND-IV/2009 tertanggal 29
April 2009, terjadi pengembangan struktur organisasi Lembaga Penjaminan Mutu
(LPM) dengan struktur sebagai berikut: Kepala, kepala sekretariat, kepala mutu dan
audit mutu akademik, kepala mutu dan audit mutu sumber daya, Kepala Mutu dan
audit mutu kemahasiswaan, kepala mutu dan audit mutu perencanaan dan alumni,
pengembangan dan pemasaran, serta gugus kendali mutu di masing- masing fakultas.
4) Pada tahun 2011 berdasarkan SK Rektor Nomor: 076/II-4/UND-III/2011 tertanggal 9
Maret 2011, terjadi penambahan struktur organisasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
dengan struktur sebagai berikut: Direktur, Wakil Direktur Bidang Jaminan Mutu dan
Wakil Direktur Bidang Audit Mutu Akademik.
5) Tahun 2015, Direktorat Penjaminan Mutu terjadi perubahan nama dan struktur
organisasi menjadi Direktorat Penjaminan Mutu dan Akreditasi (PEMA) dengan SK
Rektor nomor: 372/II-4/UND/VIII/2015, tertanggal 31 Agustus 2015 serta diikuti
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dengan Pengangkatan dan serah Terima Jabatan Pejabat Adminstrasi di Lingkungan
Undiknas.
6) Tahun 2017, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 0227/II-4/UND/IV/2017
tentang Perubahan Nama-Nama Jabatan dalam Struktur Organisasi Undiknas dari
Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris di Lingkungan Undiknas, sehingga Direktorat
Penjaminan Mutu dan Akreditasi (PEMA) berganti nama menjadi Directorate of
Quality Assurance and Accreditation (QiTA). Diikuti juga dengan Surat Keputusan
Rektor Nomor: 0511 A/II-4/UND/X/2017 tentang Pengangkatan dan Serah Terima
jabatan Pejabat Administrasi di Lingkungan Undiknas Periode Tahun 2017-2021.
7) Tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Undiknas nomor: 209/II4/UND/IV/2018, Directorate of Quality Assurance and Accreditation (QiTA) yang
semula merupakan sebuah direktorat, berganti menjadi sebuah lembaga dengan nama
Institute of Quality Assurance and Accreditation (QiTA) dengan diikuti perubahan
pada struktur organisasi.
8) Terakhir, pada tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Undiknas nomor:
0152/II-3/UND/III/2019, Tanggal 14 Maret 2019 Institute of Quality Assurance and
Accreditation (QiTA) dengan diikuti perubahan pada struktur organisasi, dirubah
menjadi Quality Assurance and Accreditation (EQUAL).
Lembaga yang berwenang melakukan audit penjaminan mutu pada Universitas
Pendidikan Nasional adalah Lembaga Penjaminan Mutu dan Akreditasi. Lembaga ini
dibentuk secara Ad Hoc atas surat keputusan rektor, yang bertugas memantau perencanaan
dan pengendalian terhadap seluruh aktivitas perguruan tinggi, terutama pelaksanaan
Tridharma Perguruan Tinggi. Ditinjau dari sistem penjaminan mutu yang diterapkan,
terlihat bahwa sistem tersebut telah mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan dan
sasaran program perguruan tinggi. Hal ini terlihat dari adanya konsistensi dan komitmen
Universitas Pendidikan Nasional dalam upaya pembinaan dan pengembangan di berbagai
bidang demi terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi dengan baik. Sesuai dengan peran
yang dimiliki Lembaga Penjaminan Mutu dalam melakukan pengawaan dan pengendalian
pada seluruh aktivitas yang ada, selama ini pelaksanaannya telah dijalankan secara terbuka
dan transparan, baik menyangkut kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat.
Penjaminan

mutu

dimaksudkan

untuk

menjamin

kualitas

secara

berkesinambungan terhadap aspek-aspek yang meliputi pelaksanaan kegiatan di
Universitas Pendidikan Nasional. Lembaga penjaminan mutu membentuk sistem pada
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setiap kegiatan yang dilakukan oleh Universitas Pendidikan Nasional sehingga kegiatan
yang dijalankan dapat tertata dengan baik, yang berdampak pada kinerja perguruan tinggi.
Dalam setiap kegiatan perguruan tinggi membuat dokumen SPMA (Sistem Penjaminan
Mutu Akademik) yaitu spesifikasi program studi, kompetensi program studi, manual
prosedur dan instruksi kerja sebagai petunjuk bagi ketua program studi, kepala
laboratorium, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugasnya.
Misalnya, manual prosedur dan instruksi pelaksanaan perkuliahan, ujian tengah semester
dan ujian akhir semester, maupun ujian skripsi. Setiap dokumen SPMA (Sistem
Penjaminan Mutu Akademik) ditetapkan dan disahkan oleh ketua program studi, yang
sebelumnya didiskusikan dan disosialisasikan pada tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan, untuk selanjutnya disosialisasikan kepada mahasiswa pada masing-masing
program studi. Selanjutnya Lembaga Penjaminan Mutu melalui gugus kendali mutu
masing-masing fakultas akan memonitor setiap kegiatan dan melakukan evaluasi dengan
melakukan revisi pada setiap dokumen SPMA (Sistem Penjaminan Mutu Akademik).
2. Struktur Organisasi
Lembaga Penjaminan Mutu dan Akreditasi bertanggung jawab kepada Rektor.
Proses penjaminan mutu akademik dan non akademik di Universitas Pendidikan Nasional
dilaksanakan secara berjenjang dari aras universitas sampai ke fakultas, bahkan dapat
dilaksanakan sampai ke aras program studi. Karena itu dalam menjalankan tugasnya
dalam lingkungan Universitas Pendidikan Nasional, Lembaga Penjaminan Mutu
mempunyai rekan kerja secara terstruktur, yaitu Kepala Gugus Kendali Mutu (GKM) dan
Kepala Audit Mutu Internal pada aras Program Studi. Institusi ini bekerjasama dalam
menjalankan tugas penjaminan mutu akademik dan non akademik di lingkungan
Unversitas Pendidikan Nasional.
Berikut ini adalah diagram struktur organisasi pelaksana penjaminan mutu
akademik dan non akademik di lingkungan Universitas Pendidikan Nasional.
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Gambar 2
Struktur Organisasi
Lembaga Penjaminan Mutu Undiknas
Kepala
Sekretaris

Kepala Gugus
Kendali Mutu
FEB

Kepala Gugus
Kendali Mutu
FHIS

Kepala Gugus
Kendali Mutu
FTI

Kepala Gugus
Kendali Mutu
Pascasarjana

Kepala Audit
Mutu Akademik
dan Non Akademik

Tugas Dan Wewenang
a. Lingkup kerja Lembaga Penjaminan Mutu dan Akreditasi mencakup semua program
studi, strata pendidikan (sarjana dan pascasarjana), serta pengelola program studi
(fakultas, jurusan/bagian), yang bertugas:
1)

Merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik dan non
akademik secara keseluruhan di Universitas Pendidikan Nasional;

2)

Membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem
penjaminan mutu akademik dan non akademik;

3)

Memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan non
akademik;

4)

Melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik
dan non akademik;

5)

Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik
dan non akademik di Universitas Pendidikan Nasional.

b. Lembaga Penjaminan Mutu dan Akreditasi melaksanakan fungsi pelayanan dalam
bidang:
1)

Training konsultasi, pendampingan dan kerjasama di bidang penjaminan mutu
akademik dan non akademik;

2)

Pengembangan sistem informasi penjaminan mutu akademik dan non
akademik;
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3)

Pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan non
akademik yang sesuai dengan keadaan sosial-budaya Universitas Pendidikan
Nasional;

4)

Pengembangan dan pelaksanaan audit mutu akademik dan non akademik
internal di Universitas Pendidikan Nasional.

c. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Akreditasi bertanggung jawab dalam
menyiapkan dan menyusun manual mutu akademik dan non akademik dan manual
prosedur yang sesuai dengan kebijakan akademik dan non akademik, standar akademik
dan non akademik, peraturan yang berlaku, serta selaras dengan keadaan sosial-budaya
Universitas Pendidikan Nasional.
d. Kepala Gugus Kendali Mutu (GKM), bertanggungjawab dalam mengevaluasi,
memonitor, memberikan nilai tambah dan memperbaiki kegiatan operasional akademik
dan non akademik pada program studi dengan menggunakan Instrumen Akreditasi
Program Studi (IAPS) 4.0 dari BAN-PT serta bertanggungjawab terhadap Evaluasi
Mutu Internal (EMI) ditingkat program studi.
e. Kepala audit mutu akademik dan non akademik, bertanggungjawab dalam
mengevaluasi, memonitor, memberikan nilai tambah dan memperbaiki kegiatan
operasional akademik dan non akademik pada program studi dengan menggunakan
Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0 dari BAN-PT serta bertanggung jawab
terhadap Evaluasi Mutu Internal (EMI) ditingkat program studi.
f. Sekretaris, bertanggungjawab dan membantu keseluruhan serta berkoordinasi dalam
pelaksanaan sistem penjaminan mutu maupun audit mutu akademik dan non akademik
internal ditingkat universitas sampai dengan program studi.
3. Manajemen SPMI
Implementasi SPMI, sesuai dengan Permendikbud No: 50 Tahun 2014, mengikuti
aras, yang ditunjukkan pada Gambar 3 di bawah:
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UNIVERSITAS

FAKULTAS

PROGRAM STUDI
Gambar 3. Aras Pengelolaan Implementasi SPMI Bidang Akademik

Implementasi dari SPMI di Universitas Pendidikan Nasional memerlukan struktur
organisasi yang meliputi dan didukung oleh seluruh sivitas akademika Universitas
Pendidikan Nasional, dimulai dari tingkat universitas, fakultas hingga prodi dan
lembaga. SPMI Universitas Pendidikan Nasional dimaksudkan untuk meyakinkan
kepada seluruh pemangku kepentingan Universitas Pendidikan Nasional bahwa produk
dan layanan yang dijanjikan oleh Universitas Pendidikan Nasional dapat diberikan sesuai
dengan standar dan persyaratan. Pola manajemen SPMI mengikuti model PPEPP
(Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan), yaitu:
- Penetapan standar
- Pelaksanaan standar
- Evaluasi terhadap pelaksanaan standar
- Pengendalian terhadap pelaksanaan standar
- Peningkatan standar
Universitas Pendidikan Nasional akan menetapkan standar dari produk dan
layanan akademik di semua unit serta memantau mutu dari produk dan layanan yang
dihasilkan oleh semua unit di Universitas Pendidikan Nasional. Setelah itu melakukan
identifikasi perbedaan antara rencana dengan capaian serta mengendalikan pelaksanaan
standar dan layanan akademik di semua unit. Peningkatan standar produk dan layanan
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akademik berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI. Pada
peningkatan standar, merupakan peningkatan PPEPP, yang akan menghasilkan Kaizen
atau continues quality improvement mutu Pendidikan Tinggi di Universitas Pendidikan
Nasional. Implementasi PPEPP berujung pada kualitas, pemenuhan kepuasan pemangku
kepentingan, dalam hal ini adalah: calon mahasiswa, orang tua calon mahasiswa,
mahasiswa, orang tua mahasiswa dan pengguna lulusan. Gambar berikut menunjukkan
Kaizen dalam PPEPP.

Gambar 4 Pola Kaizen dalam PPEPP SPMI yang diadopsi oleh UNDIKNAS

Unit atau Pejabat Penanggungjawab SPMI (Struktur)
Ketua
Perdiknas

REKTOR

BADAN AUDIT
INTERNAL

HEAD of
EQUAL

QUAL of
FACULTY

ACREDIT
ATION

VICE
REC 1

VICE
REC 2

VICE
REC 3

SENAT UNIVERSITAS

VICE
REC 4

HEAD of RESEARCH &
COMMUNITY SERVICE

DIREKTUR
of UGS

DEAN

HEAD of
DEPARTMEN

LECTURE
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Tugas Pokok
A. Tingkat Universitas
1. Organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat universitas terdiri atas Senat
Akademik (SA), Pimpinan Universitas dan Lembaga Penjaminan Mutu dan
Akreditasi.
2. Senat Akademik (SA) adalah badan normatif tertinggi di bidang akademik. SA
beranggotakan antara lain: rektor, wakil rektor, dekan, ketua lembaga, dan
perwakilan fakultas. tugas senat akademik antara lain:
a. Menyusun kebijakan akademik universitas, mengesahkan gelar, serta peraturanperaturan program sarjana dan pascasarjana.
b. Menyusun kebijakan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta
integritas kepribadian sivitas akademika.
c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan universitas.
d. Memberi masukan kepada Rektor berdasarkan penilaiannya atas kinerja
pimpinan universitas dalam masalah akademik.
e. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar
akademik, dan otonomi keilmuan.
f. Memberi masukan kepada pimpinan universitas dalam penyusunan rencana
strategis serta rencana kerja dan anggaran.
g. Melaksanakan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan universitas:
h. Merumuskan tata tertib kehidupan kampus.
3. Pimpinan Universitas adalah Rektor yang dibantu oleh wakil rektor. Pimpinan
universitas bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian,
pengabdian kepada masyarakat. Rektor menetapkan peraturan, kaidah, dan tolok
ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara urnum. Rektor mengangkat
pimpinan fakultas dan pimpinan unit-unit yang berada di bawahnya. Atas
persetujuan senat akademik, pimpinan universitas dapat mendirikan, membubarkan,
dan/atau menggabungkan fakultas-fakultas yang mengelola dan melaksanakan satu
atau lebih program studi yang dapat tersusun atas jurusan/bagian, dan unit-unit
pelaksana akademik lainnya.
4. Wakil rektor bidang akademik bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan,
peningkatan mutu akademik, dan sistem informasi. Menyusun kebijakan rektor yang
berhubungan dengan proses pembelajaran. Menformulasikan prosedur yang tepat
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dalam pemantauan dan penilaian terhadap efektivitas penyelenggaraan kegiatan
akademik serta pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Dalam melaksanakan
penjaminan mutu akademik wakil rektor bidang akademik didukung oleh Lembaga
Penjaminan Mutu dan Akreditasi.
5. Lingkup kerja Lembaga Penjaminan Mutu dan Akreditasi mencakup semua
program studi, strata pendidikan (sarjana dan pascasarjana), serta pengelola
program studi (fakultas, jurusan/ bagian). Adapun tugas dari Lembaga Penjaminan
Mutu dan Akreditasi adalah sebagai berikut:
a. Merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik secara
keseluruhan di Universitas Pendidikan Nasional.
b. Membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem
penjaminan mutu akademik.
c. Memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik.
d. Melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik.
e. Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik di
Universitas Pendidikan Nasional.
6. Lembaga Penjaminan Mutu dan Akreditasi melaksanakan fungsi pelayanan dalam
bidang:
a. Training konsultasi, pendampingan dan kerjasama di bidang penjaminan mutu
akademik.
b. Pengembangan sistem informasi penjaminan mutu akademik.
c. Pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai
dengan keadaan sosial-budaya kampus Undiknas.
d. Pengembangan dan pelaksanaan audit mutu akademik internal di Undiknas.
8. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Akreditasi bertanggung jawab dalam
menyiapkan dan menyusun manual mutu akademik dan manual prosedur yang
sesuai dengan kebijakan akademik, standar akademik, peraturan yang berlaku,
serta selaras dengan keadaan sosial-budaya kampus Undiknas.
9. Kepala Audit Mutu Internal bertanggung jawab atas terlaksananya audit mutu
akademik yang memeriksa kepatuhan pelaksanaan akademik dengan standar
akademik, manual mutu akademik dan manual prosedur.

23

B. Tingkat Fakultas
1. Organisasi jaminan mutu akademik di tingkat fakultas terdiri atas Senat Fakultas,
Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik.
2. Senat Fakultas (SF) merupakan badan normatif tertinggi di lingkungan fakultas
yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas
untuk fakultas. SF terdiri atas guru besar, guru besar luar biasa, dekan dan para
wakil dekan, kepala bagian/ketua program studi, dan dosen yang memenuhi
persyaratan, dengan tugas-tugasnya adalah sebagai berikut:
a. Merumuskan rencana dan kebijakan akademik fakultas.
b. Melakukan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas
kepribadian dosen di lingkungan fakultas.
c. Merumuskan norma dan tolok ukur bagi pelaksanaan penyelenggaraan fakultas,
dan menilai pelaksanaan tugas Pimpinan Fakultas.
d. Memberikan pendapat dan saran untuk kelancaran pengelolaan fakultas.
3. Dekan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan tenaga akademik, tenaga
administrasi, dan mahasiswa. Dekan bertanggung jawab atas terjaminnya mutu
akademik di fakultas. Dalam mengemban tanggungjawab akademik,
4. Wakil dekan dan ketua progi serta Lembaga Penjaminan Mutu dan Akreditaso,
bertanggung jawab atas tersusunnya:
a.

Standar akademik fakultas,

b.

Manual mutu akademik fakultas, dan

c.

Manual prosedur mutu akademik fakultas yang selaras dengan standar akademik,
manual mutu akademik, dan manual prosedur di tingkat universitas.

5. Kepala gugus kendali mutu fakultas bertugas untuk merumuskan sistem penjaminan
mutu akademik di tingkat fakultas. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tim
pengendali program studi.
6. Tim pengendali prodi beranggotakan: dekan/para wakil dekan (ketua yang ditunjuk),
para ketua/sekretaris program studi, tim pengendali prodi bertugas untuk:
a.

Membahas dan menindaklanjuti laporan dari wakil rektor bidang akademik.

b.

Membuat evaluasi diri jurusan/bagian/program studi.

c.

Memperbaiki proses belajar mengajar.
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d.

Mengirim hasil evaluasi diri jurusan/bagian/program studi ke Lembaga
Penjaminan mutu dan Akreditaso.

Tim pengendali prodi mengadakan rapat minimal sekali dalam satu tahun
7. Tiap fakultas memiliki tim pengendali prodi yang bersifat ad hoc dan dibentuk
dengan SK Dekan. Tugas-tugas tim tersebut adalah membantu wakil dekan dalam
pengembangan sistem penjaminan mutu akademik yang mencakup antara lain:
a. Penjabaran standar akademik Undiknas ke dalam standar akademik fakultas,
b. Penjabaran manual mutu akademik universitas ke dalam manual mutu
fakultas.
c. Sosialisasi sistem penjaminan mutu ke semua sivitas akademika di fakultas
yang bersangkutan.
d. Pelatihan dan konsultasi kepada sivitas akademika fakultas tentang pelaksanaan
penjaminan mutu.
Dalam melaksanakan tugasnya kepala gugus kendali mutu fakultas bersama tim
pengendali melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga Penjaminan
Mutu dan Akreditasi di tingkat universitas.
8. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Akreditasi sebagai penanggung jawab
pelaksanaan penjaminan mutu akademik menugaskan kepada audit mutu untuk:
a.

Melaksanakan pelatihan audit untuk anggota tim audit mutu akademik
internal.

B

elakukan

koordinasi

audit

akademik

internal

terhadap

jurusan/

bagian/program studi.
9. Dekan menerima laporan audit mutu (termasuk permintaan tindakan koreksi) dari
Lembaga Penjaminan Mutu dan Akreditasi. Dekan melakukan koordinasi
tindaklanjut atas PTK, membuat keputusan dalam batas kewenangannya, serta
memobilisasi sumberdaya di fakultas untuk melaksanakan keputusan tersebut.
10. Setiap tahun senat fakultas menerima laporan evaluasi diri serta laporan audit mutu
akademik internal dari dekan. Senat fakultas akan mempelajari kedua laporan
tersebut dan menentukan kebijakan dan peraturan baru di tingkat fakultas untuk
peningkatan mutu pendidikan.
11. Organisasi penjaminan mutu akademik pada Pascasarjana Undiknas disusun
secara khusus.
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C. Tingkat Jurusan/Bagian/Program Studi
1. Ketua Jurusan/Kepala Bagian/Ketua Program Studi bertanggung jawab atas
tersusunnya:
a. Spesifikasi Program Studi (SP)
b. Manual Prosedur (MP) dan
c. Instruksi Kerja (IK) yang sesuai dengan Standar Akademik, Manual Mutu, dan
ManuaJ Prosedur Tingkat Fakultas.
2. Ketua Jurusan/Kepala Bagian/Ketua Program Studi bertanggung jawab atas
terlaksananya:
a. Proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SP, MP, IK.
b. Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran.
c. Evaluasi hasil proses pembelajaran.
d. Tindakan perbaikan proses pembelajaran.
e. Penyempurnaan SP, MP, dan IK secara berkelanjutan.
3. Tim

Pengendali

Prodi

(TPP)/Jurusan

dibentuk

pada

tingkat

jurusan/

bagian/program studi dan beranggotakan:
a. Pengelola program studi
b. Para dosen
c. Beberapa mahasiswa.
Daftar Standar Manual SPMI
Standar nasional pendidikan tinggi yang terkait dengan bidang akademik, yaitu:
1. Standar Identitras
2. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
3. Standar Pendidikan
a.

Standar Kompetensi Lulusan

b.

Standar Isi Pembelajaran:

c.

Standar Proses Pembelajaran:

d.

Standar Penilaian Pembelajaran:

e.

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

f.

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran:

g.

Standar Pengelolaan Pembelajaran

h.

Standar pembiayaan Pembelajaran

4. Standar Mutu Penelitian
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a.

Standar Hasil Penelitian

b.

Standar Isi Penelitian

c.

Standar Proses Penelitian

d.

Standar Penilaian Penelitian

e.

Standar Peneliti

f.

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

g.

Standar Pengelolaan Penelitian

h.

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

5. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat
a.

Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

b.

Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

c.

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

d.

Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

e.

Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

f.

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

g.

Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

h.

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

6. Standar Tata Pamong
7. Standar Kerjasama
8. Standar Pembinaan Kemahasiswaan Dan Lulusan
Jumlah standar pada SPMI Universitas Pendidikan Nasional yang diturunkan dari
Permenristek dikti No 44 Thn 2015, adalah 48 untuk tiap jenjang pendidikan, sehingga
jumlah standar untuk pendidikan Universitas Pendidikan Nasional adalah 48 x 2 jenjang
pendidikan atau sama dengan 96 standar.
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Indikator Kinerja Utama dan target Capaian
No
1
2
3
4
5
6

Baseline
2019

Indiketor Kinerja
Penetapan Dokumen SPMI
Pelaksanaan SPMI
Evaluasi SPMI
Pengendalian SPMI
Peningkatan SPMI
Peringkat Akreditasi
a. Institusi
b. Program Studi dengan
Predikat Unggul
c. Internasional
- AASCB

Target capaian

80%
80%
80%
80%
20%

2019
90%
90%
90%
90%
30%

2020
100%
100%
100%
100%
35%

2021
100%
100%
100%
100%
40%

2022
100%
100%
100%
100%
45%

2023
100%
100%
100%
100%
50%

B
0

B
0

B
0

A
8%

A
20%

A
50%

Anggota

Angg
ota

Angg
ota

Anng
ota

25%

25%

4. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal
Penjaminan mutu (quality assurance) adalah suatu kegiatan mandiri yang
merupakan dorongan dari dalam (internally driven), sehingga harus dibangun berdasarkan
kondisi dan budaya program studi tersebut agar dapat diterima dan dijalankan oleh
seluruh sivitas akademik dan non akademika. Penjaminan mutu adalah suatu proses yang
berkelanjutan peningkatan mutu melalui kegiatan, monitoring, evaluasi diri, audit
internal, sampai dengan benchmarking untuk menentukan standar baru, yang disebut juga
sebagai satu Siklus Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
▪ Akreditasi
Eksternal
▪ Audit

STANDAR

Pelaksanaan

Peningkatan
Mutu

Rumusan
Koreksi

Monitoring

Benchmarking

Audit Mutu
Akademik
Internal

Evaluasi
Diri

Gambar 4: Satu Siklus SPMI Tiap-Tiap Program Studi

Pelaksanaan Penjaminan Mutu dilaksanakan secara terencana, terprogram dan
berkelanjutan secara sistematis dan bertahap. Langkah untuk menjalankan SPMI di
program studi diawali dengan menyusun organisasi, tugas dan wewenang penjaminan
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mutu melalui Gugus Kendali Mutu (GKM). Pelaksanaan Penjaminan Mutu didasari oleh
kebijakan mutu, standar mutu, Standar Operating Prosedur SOP, Form borang (Formulir),
Renstra, Renop dan sasaran mutu program studi yang dibuat oleh Program studi bersama
dengan direktorat penjamin mutu untuk disosialisasikan dan diimplementasikan sesuai
dengan acuan kerja. Implementasi satu siklus penjaminan mutu pada program studi
dilakukan monitoring setiap aktifitas akademik dan non akademik dan non akademik dan
non akademik melalui audit mutu internal yang terbagi dalam setiap gugus kendali mutu
pada program studi masing-masing. Program studi melakukan evaluasi diri setiap
aktivitas akademik dan non akademik dikompilasikan dengan hasil audit mutu akademik
dan non akademik oleh gugus kendali mutu, kemudian dilakukan koreksi terhadap
pelaksanaan penjaminan mutu mulai dari kebijakan akademik dan non akademik,
implementasi yang mengacu pada standar operating prosedur, dan evaluasi atau koreksi
pelaksanaan penjaminan mutu. Hasil dari koreksi penjaminan mutu dirumuskan model
penjaminan mutu dengan standar yang lebih tinggi sebagai pedoman pelaksanaan
penjaminan

mutu

selanjutnya.

Hal

ini

dilakukan

secara

terus-menerus

dan

berkesinambungan.

5. Sistem Monitoring dan Evaluasi (MonEv) Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Prosedur Pelaksanaan Moniotring dan Evaluasi, Audit Mutu Internal , pelaporan
dan tindak lanjut Penjaminan Mutu Internal di Universitas Pendidikan Nasional
dilaksanakan sebagai berikut :
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Gambar 6. Sistem Monitoring dan Evaluasi
Dari siklus pelaksanaan monitoring dan evaluasi di Universitas Pendidikan
Nasional Denpasar adalah sebagai berikut.
1.

Lembaga Penjaminan Mutu dan Akreditasi menyusun jadwal satu siklus SPMI

2.

Menetapkan rencana dan jadwal pelaksanaan SPMI satu siklus

3.

Mengirim rencana dan jadwal SPMI satu siklus kepada masing-masing prodi

4.

Masing-masing Gugus Kendali Mutu (GKM) fakultas melaksanakan Monitoring dan
Evaluasi kegiatan sesuai jadwal.

5.

GKM menyusun laporan hasil temuan dan dikirim ke ketua program studi untuk
mendapat persetujuan dari temuan tersebut.

6.

GKM fakultas melaporkan hasil temuan yang sudah dikonfirmasi oleh ketua
program studi ke Lembaga Penjaminan Mutu dan Akreditasi.

7.

Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Akreditasi melaporkan secara tertulis atas
hasil temuan tersebut kepada Rektor

8.

Rektor menindak lanjuti temuan tersebut melalui weekly meeting.
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9.

Setiap akhir tahun akademik Kepala Audit Mutu melakukan audit mutu secara
menyeluruh untuk perbaikan standar.

6. Capaian Prestasi Lembaga Penjaminan Mutu dan Akreditasi
Lembaga Penjaminan mutu dan Akreditasi telah berhasil membangun sistem
dan mengimplementasikan dengan sukses. Sistem manajemen yang dibangun telah
mampu memfasilitasi masing-masing program studi dengan mengadakan sosialisasi
instrument akreditasi dan sasaran mutu program studi di setiap fakultas.
Berikut ini adalah peringan akreditasi institusi dan program studi yang ada di
lingkungan Universitas Pendidikan Nasional.
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Tabel 2
Nilai Akreditasi APT dan Program Studi
No
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

11
12

13

Program
Studi

Program
Pendidikan

Didirikan
Tahun

AIPT

Peringkat
Akreditasi
B

Nomor SK Akreditasi
NO. 4/SK/BANPT/Akred/PT/I/2018
NO. 1693/SK/BANPT/Akred/S/VII/2018
1122/SK/BANPT/Akred/S/X/2015

Manajemen

S1

1984

A

Akuntansi

S1

1984

A

S1

1984

B

S1

1984

B

Ilmu Hukum

S1

1984

A

Teknik
Elektro

S1

1984

B

Teknik Sipil

S1

1984

B

S1

2017

Baik

Profesi

2018

Baru

S2

2000

A

NO. 1224/SK/BANPT/Akred/M/IV/2019

S2

2009

A

NO. 2281/SK/BANPT/Ak-PPJ/M/IV/2020

S2

2015

B

NO. 3055/SK/BANPT/Akred/M/XI/2018

Ilmu
Administrasi
Negara
Ilmu
Komunikasi

Teknologi
Informasi
Program
Profesi
Insinyur
Magister
Manajemen
Magister
Administrasi
Publik
Magister Ilmu
Hukum

NO.0924/SK/BANPT/Akred/S/III/2017
NO. 2290/SK/BANPT/Ak-PPJ/S/IV/2020
NO.1224/SK/BANPT/Ared/S/IV/2017
NO. 3000/SK/BANPT/Akred/S/VIII/2019
NO. 0665/SK/BANPT/Akred/S/VI/2016
2755/SK/BAN-PT/AkPKP/S/V/2020
Baru
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BAB III
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
2.1 Kurikulum dan Beban Studi
a. Pengertian umum
1. Kurikulum pendidikan yang diterapkan di Undiknas adalah mengacu pada
Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI), sebagai perwujudannya disesuaikan
dengan Visi dan Misi Undiknas.
2. KKNI merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang
penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan
dalam rumusan capaian pembelajaran (learning outcome).
3. Dengan berlakunya KKNI rumusan kemampuan dinyatakan dalam istilah capaian
pembelajaran (learning otcomes), yang dirumuskan pada jenjang 6 KKNI, untuk
srata 1.
4. Capaian pembelajaran dalam KKNI mengandung empat unsur yaitu : unsur sikap
dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan krilmuan, dan unsur
kewenangan dan tanggung jawab.
5. Tingkat kedalaman dan keluasaan materi pembelajaran bagi S1 (strata satu) adalah
menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara
umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan
ketrampilan tersebut secara mendalam.
6. 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.
7. 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. Kurikulum minimal yang harus dicapai oleh mahasiswa Undiknas adalah
kurikulum yang terdiri dari kelompok Mata kuliah Pengembangan Kepribadian
(MPK), kelompok Mata Kuliah Keterampilan (MKK), kelompok Mata Kuliah
Berkarya (MKB), kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) dan kelompok
Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)
2. Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) pada program Sarjana
(S1) terdiri dari mata kuliah Pendidikan Agama dan Pendidikan Pancasila,
sedangkan untuk kurikulum institusional disesuaikan dengan masing-masing
program studi yang ada di Undiknas.
3. Kurikulum setiap program studi di Undiknas paling cepat ditinjau setiap dua (2)
tahun sekali.
4. Bilamana ada perubahan kurikulum pada setiap program studi di lingkungan
Undiknas, maka diadakan konversi terhadap mata kuliah sekaligus nilainya dari
kurikulum lama ke kurikulum baru.
c. Beban studi satuan kredit semester (sks)
1. 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.
2. Beban studi semester adalah jumlah sks maksimal yang dapat diambil oleh setiap
mahasiswa Undiknas dalam setiap satu (1) semester selama masa studi.
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3. 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
sekaligus sks-nya yang berlaku pada masing-masing program studi.
4. 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 total Kredit yang telah ditempuh.
n

 (K
IPK =

i =1

i

Ni )

n

K
i =1

i

5. Beban studi yang berlaku bagi setiap mahasiswa Undiknas, untuk Program Sarjana
(S1) sebanyak 144 sks selama 8 (delapan) semester atau kurang, sedangkan untuk
program Pascasarjana sebanyak 44 sks untuk 4 (empat) semester sudah termasuk
Tesis.
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), tatap muka online, praktikum, pemberian tugas akademik, seminar,
lokakarya atau kegiatan lainya.
2. Undiknas telah menerapkan konsep pembelajaran E-Learning yang diterapkan
menggunakan aplikasi MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning
Environment) yang merupakan Learning Management System berbasis internet dan
situs web yang menggunakan prinsip Social Concructionist Pedagogy. Dalam
pengaplikasiannya, terdapat pencatatan kehadiran mahasiswa dan evaluasi terhadap
hasil belajar mahasiswa pada setiap virtual meeting yang dilakukan oleh dosen dan
mahasiswa.
3. 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 pada Bagian Akademik
Undiknas.
4. Kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan di Undiknas disesuaikan dengan kalender
akademik, baik universitas maupun fakultas masing-masing yang disusun setiap
dua (2) semester atau satu (1) tahun sekali.
5. Mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti perkuliahan minimal 75 % dari jumlah
tatap muka nyata selama satu (1) semester. Apabila jumlah kehadirannya kurang
dari 75 % dari tatap muka nyata, maka mahasiswa tersebut tidak diperkenankan
untuk mengikuti ujian akhir semester (UAS) pada mata kuliah yang bersangkutan.
6. Setiap dosen Undiknas dalam melaksanakan proses belajar mengajar diwajibkan
untuk menggunakan RPS (Rencana Pembelajaran Semester)
2.2 Ketentuan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)
Dosen boleh melaksanakan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester
(UAS), bila telah melaksanakan tatap muka minimal 75 % dari jadual yang telah
ditetapkan. Bila tatap muka kurang dari 75 %, dosen harus memberikan kuliah tambahan
sampai syarat minimal tersebut terpenuhi. Atas seijin dekan/ketua program studi, dosen
baru boleh melaksanakan ujian susulan.
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UTS dan UAS dapat dilaksanakan secara tertulis di kelas, atau dilaksanakan secara
online dengan menggunakan Undiknas E-Learning berbasis MOODLE.
Mahasiswa diberi hak untuk mengikuti ujian apabila yang bersangkutan telah memenuhi
ketentuan (persyaratan) sebagai berikut :
a. Ujian tengah semester (UTS).
Mahasiswa yang boleh mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) adalah :
1. Terdaftar dan mengikuti kuliah pada semester yang bersangkutan;
2. Mata kuliah yang ditempuh terprogramkan dalam FRS;
3. Telah melunasi administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika mahasiswa akan mengikuti ujian susulan karena alasan yang dapat diterima,
maka dapat dilakukankan sesuai jadwal yang ditetapkan
b. 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 tatap
muka nyata selama 1 (satu) semester.
4. Telah melunasi administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5.
Jika mahasiswa akan mengikuti ujian susulan karena alasan yang dapat
diterima, maka dapat dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan.
2.3 Ketentuan 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 :
No. Uraian
FEB
FHIS
FTI
1
Tes Kecil (Quiz)
10 %
10 %
10 %
2
Ujian Tengah Semester
15 %
15 %
15 %
3
Ujian Akhir Semester
25 %
25 %
25 %
4
Tugas Individu
10 %
10 %
10 %
5
Tugas Kelompok
10 %
10 %
10 %
6
Keaktifan Dalam Diskusi
10 %
10 %
10 %
7
Afektif/Kepribadian
10 %
10 %
10 %
8
Praktikum/Presentasi
10 %
10 %
10 %
9
Total
100 %
100%
100 %
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

Angka Mutu

Bobot

A
AB+
B

80 - 100
77 - 79,99
74 - 76,99
68 - 73,99

4,00
3,70
3,30
3,00

Keterangan
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
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BC+
C
D
E

65
62
56
46

<

67,99
64,99
61,99
55,99
46

2,70
2,30
2,00
1,00
0,00

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 :
n

 (K
i =1

Untuk IPS rumusnya adalah:

Ni )

n

K
i =1

n

 (K
i =1

Untuk IPK rumusnya :

i

i

i

Ni )

n

K
i =1

i

Keterangan:
n

Untuk IPS:

K
i =1

= beban kredit semester yang ditempuh.

i

n

Untuk IPK:

K
i =1

Ni

i

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

3. Syarat dan Predikat Kelulusan.
a) Mahasiswa yang dinyatakan telah berhasil menyelesaikan program sarjana
(S1) di Undiknas apabila :
1) Telah dapat mengumpulkan kredit mata kuliah dengan total 144 sks
dengan IPK minimal 2,75, diperbolehkan satu nilai D di luar kelompok
MPK inti (Agama, Pancasila );
2) Telah lulus dalam Ujian Skripsi / Tugas Akhir (TA).
b) 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

IPK
2,75 - 3,00
3,01 - 3,50
3,51 - 4,00

Predikat
Memuaskan
Sangat Memuaskan
Pujian/Cum Laude
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Predikat kelulusan dengan pujian dibatasi dengan jangka waktu tertentu.
Teknis pelaksanaannya diatur pada masing-masing program studi.
c) 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 tujuh lima (2,75). Apabila ketentuan tersebut tidak dapat
dipenuhi, maka mahasisa tersebut disarankan oleh Ketua Program Studi untuk
pindah jurusan atau program studi di lingkungan Undiknas.
d) 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 tujuh lima (2,75). Apabila ketentuan tersebut tidak dapat dipenuhi,
maka mahasiswa tersebut disarankan oleh Ketua Program Studi untuk pindah
jurusan atau program studi di lingkungan Undiknas.
e) Evaluasi studi tahap ketiga (terakhir).
Pada tahap ketiga (akhir semester dua belas), mahasiswa Undiknas harus
sudah dapat mengumpulkan beban studi minimal 120 sks, dengan bobot IPK
minimal dua koma tujuh lima (2,75). Apabila ketentuan tersebut tidak dapat
dipenuhi, maka mahasiswa tersebut dinyatakan sudah tidak mampu
menyelesaikan studi di Undiknas.
b. Batas waktu studi mahasiswa
Dengan beban studi 144 sks yang memakai sistem semester pada program sarjana
(S1), maka mahasiswa Undiknas dapat menyelesaikan studinya dalam jangka waktu
paling cepat tiga tahun.
c. Apabila dalam kurun waktu 14 (empat belas) semester belum juga dapat
menyelesaikan studinya di Undiknas, maka pada semester berikutnya mahasiswa yang
bersangkutan akan dikenakan biaya pendidikan yang sama dengan mahasiswa baru.
2.4 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 (IP) 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 Akademik dengan terlebih dahulu mendapat
persetujuan Kaprodi dan Dekan.
c. Perbaikan tersebut hanya dapat diterima oleh bagian Akademik, setelah FRS
ditandatangani oleh mahasiswa maupun dosen PA.
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2.5 Ketentuan Semester Pendek (SP)
a. Pengertian semester pendek (SP) adalah pelaksanan proses belajar mengajar (PBM)
yang dilaksanakan pada akhir semester genap, yang ditawarkan untuk 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 pendek.
3. Maksimum beban studi yang ditempuh 10 SKS.
4. Mahasiswa tidak sedang mengikuti Kulia Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Kerja
Lapangan (PKL).
b. Perkuliahan dilaksanakan secara intensif melalui proses tatap muka sebanyak 16
kali termasuk UTS dan UAS.
c. Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan sesuai
dengan jadual yang ditentukan;
e. Nilai
1. Indek prestasi semester pendek tidak dapat dipergunakan sebagai dasar
mengambil mata kuliah pada semester berikutnya (reguler); dan
2. jika nilai semester pendek lebih rendah dari nilai sebelumnya maka nilai yang
akan diperhitungkan adalah nilai terbaik.
2.6 Ketentuan Seminar Dan Lokakarya
a. Seminar dan Lokakarya wajib diikuti oleh setiap mahasiswa Undiknas sebelum
mereka menyandang gelar sarjana (S1) dengan tujuan di samping untuk menambah
wawasan mahasiswa juga untuk menambah ketrampilan mahasiswa di dalam
mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh selama kuliah;
b. Keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan akademik selama menempuh perkuliahan di
Undiknas sebanyak 5 (lima) poin yang dipergunakan sebagai syarat pendaftaran KKN
& PKL.
c. Pengakuan jumlah kegiatan untuk seminar internasional diakui 3 (tiga) poin, seminar
nasional 2 (dua) poin, dan seminar lokal diakui 1 (satu) poin.
d. Sebagai bukti keikutsertaan mahasiswa dalam mengikuti seminar dan lokakarya, maka
setiap mahasiswa akan memperoleh sertifikat pada akhir kegiatan tersebut
dilaksanakan.
e. Pelaksanaan seminar dan lokakarya diatur oleh Wakil Rektor Bidang Pengembangan
Akademik, dan secara teknis dilaksanakan oleh Bidang Penunjang Akademik,
berkoordinasi dengan Program Studi di masing-masing Fakultas.
2.7 Ketentuan Penyusunan Skripsi Atau Tugas Akhir (TA)
Untuk dapat menyelesaikan studi, mahasiswa dapat menempuh jalur Skripsi/Tugas Akhir
(TA) atau Non-Skripsi
a. Untuk yang memilih jalur Skripsi/TA syarat-syarat antara lain
1. Mahasiswa dalam proses penyelesaian skripsi/TA harus sudah memiliki total sks
minimal yang ditentukan oleh masing-masing program studi yang ada di
Undiknas;
2. Proses dalam penyusunan skripsi/TA tersebut akan diatur oleh masing-masing
program studi yang ada di Undiknas
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3. Mahasiswa dalam menyusun skripsi/TA dibimbing oleh satu (1) orang
pembimbing yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi masing-masing fakultas
4. Mahasiswa sebelum melaksanakan ujian skripsi/TA harus menyerahkan sertifikat
TOEFL yang diselenggarakan oleh Undiknas dengan skor minimal 450. Setiap
mahasiswa dapat diuji oleh tiga (3) orang dosen penguji sudah termasuk dosen
pembimbing.
b. Untuk yang memilih jalur non skripsi syarat-syaratnya antara lain :
1. Mahasiswa dalam proses penyelesaian melalui jalur non skripsi harus sudah
memiliki total beban studi minimal 120 sks dan telah mengikuti Kuliah Kerja
Nyata (KKN), Praktek Kerja Lapangan (PKL) maupun telah memiliki sertifikat
seminar sesuai persyaratan yang dtelah ditetapkan.
2. Mahasiswa dapat diakui atau disetarakan telah menempuh mata kuliah Skripsi
atau Tugas Akhir, dengan ketentuan telah memiliki publikasi internasional
terindeks atau nasional terakreditasi. Bagi mahasiswa Fakultas Teknik dan
Informatika telah memiliki start-up project yang telah berjalan dan dibiayai
investor.
3. Mahasiswa sebelum melaksanakan ujian laporan akhir harus menyerahkan
sertifikat TOEFL yang dikeluarkan oleh Undiknas dengan skor minimal 450.

2.8. 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
tertentu yang disetujui oleh PA dan dekan masing-masing, dan Melampirkan (1)
Surat Keterangan Bebas Keuangan, (2) Keterangan Bebas Perpustakaan, (3).
Kartu Mahasiswa yang Berlaku, (4). Pas foto ukuran 3X4 sebanyak dua (2)
lembar.
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;
2. Membayar biaya akademik dan lain-lain selama yang bersangkutan cuti sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
3. Mengisi formulir pendaftaran ulang di Bagian Akademik Undiknas dengan
menunjukkan kartu mahasiswa;
4. Menyerahkan fotocopy tanda lunas pembayaran, pas foto berwarna ukuran 2x3
sebanyak 2 (dua) lembar.
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 lunas tunggakan biaya pendidikan dari
bagian keuangan dan surat keterangan bebas peminjaman buku dari perpustakaan;
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Apabila permohonan pengunduran diri disetujui oleh pimpinan universitas, maka
mahasiswa yang bersangkutan akan menerima surat keputusan pengunduran diri.

2.10 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 keterangan pindah dari dekan bersangkutan;
3. Sudah melunasi administrasi keuangan yang disahkan oleh bagian keuangan.
b. Bagi Mahasiswa Lama
1. Melampirkan surat keterangan pindah dari dekan;
2. Melampirkan kartu mahasiswa yang masih berlaku;
3. Menyerahkan transkrip nilai yang disahkan oleh dekan;
4. Sudah melunasi administrasi keuangan yang disahkan oleh bagian keuangan.
2.11 Ketentuan Mahasiswa Pindah Ke Program Eksekutif/Kelas Sore
a. Mahasiswa bersangkutan sudah bekerja, baik di instansi pemerintah maupun swasta
yang dibuktikan dengan surat keterangan sebagai pegawai atau karyawan dari
pimpinan instansi tempat mahasiswa bersangkutan bekerja;
b. Surat keterangan pindah dari program studi asal, diketahui oleh dekan fakultas
bersangkutan;
c. Melampirkan transkrip nilai yang disyahkan oleh dekan;
d. Melampirkan kartu mahasiswa yang masih berlaku;
e. Keterangan lunas administrasi keuangan yang disahkan oleh bagian keuangan
2.12 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 atau Direktur Perguruan Tinggi bersangkutan;
2. Status program studi mahasiswa bersangkutan minimal sama dengan
program
studi yang diminati di Undiknas;
3. Melampirkan transkrip nilai dari program studi asal yang ditandatangani oleh
dekan fakultas bersangkutan;
4. Melampirkan kartu mahasiswa yang masih berlaku;
5. Pernyataan bersedia mengikuti aturan akademik, administrasi keuangan dan
peraturan lainnya yang ada di Undiknas.
b. Mahasiswa pindah keluar Undiknas
1. Mengajukan Surat Permohonan kepada Rektor Undiknas;
2. Melunasi Administrasi Akademik, Keuangan, dan Perpustakaan;
3. Atas rekomendasi Rektor, mahasiswa bersangkutan diberi surat pindah lengkap
dengan transkrip nilai.
2.13 Ketentuan Pemberian Gelar, Yudisium Dan Wisuda
a. Ketentuan Pemberian Gelar
1. Lulusan pendidikan akademik dari Undiknas dapat diberikan hak untuk
menggunakan gelar akademik;
2. Lulusan pendidikan profesi dapat diberikan hak untuk menggunakan gelar
profesi;
3. Gelar Akdemik yang diberikan oleh Undiknas yaitu Sarjana untuk Program S1
dan Magister untuk Program S2.
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b. Gelar Akademik untuk Program Sarjana dan Pascasarjana
Gelar Akademik tingkat sarjana di lingkungan Undiknas adalah sebagai berikut:
1) Gelar Sarjana Manajemen (S.M.) diberikan kepada lulusan sarjana bidang
keahlian/Program Studi Manajemen dan gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.)
diberikan kepada lulusan sarjana bidang keahlian/Program Studi Akuntansi yang
dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB);
2) Gelar Sarjana Administrasi Publik (S.A.P.) diberikan kepada lulusan sarjana
bidang keahlian/Program Studi Ilmu Administrasi Publik dan gelar Sarjana Ilmu
Komunikasi (S.Ikom.) diberikan kepada lulusan sarjana bidang keahlian/Program
Studi Ilmu Komunikasi serta gelar Sarjana Hukum (S.H.) diberikan kepada
lulusan sarjana bidang keahlian/Program Studi Ilmu Hukum yang dilaksanakan
oleh Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS);
3) Gelar Sarjana Teknik (S.T.) diberikan kepada lulusan sarjana bidang
keahlian/Program Studi Teknik Sipil dan Teknik Elektro serta gelar Sarjana
Teknologi Informasi (S.Kom.) diberikan kepada lulusan sarjana bidang
keahlian/Program Studi Teknologi Informasi yang dilaksanakan oleh Fakultas
Teknik dan Informatika (FTI). Gelar Profesi Insinyur (Ir.) dapat diberikan kepada
lulusan Program Studi Profesi Insinyur (PS PPI) yang dilaksanakan oleh Fakultas
Teknik dan Informatika (FTI).
Gelar akademik tingkat magister yang dipergunakan di lingkungan Undiknas adalah
sebagai berikut:
1) Gelar Magister Manajemen (M.M.) diberikan kepada lulusan Program Studi
Magister Manajemen yang dilaksanakan oleh Program Pascasarjana Undiknas;
2) Gelar Magister Administrasi Publik (M.A.P.) diberikan kepada lulusan Program
Studi Magister Administrasi Publik yang dilaksanakan oleh Program Pascasarjana
Undiknas;
3) Gelar Magister Hukum (M.H.) diberikan kepada lulusan Program Studi Magister
Ilmu Hukum yang dilaksanakan oleh Program Pascasarjana Undiknas;
Undiknas dapat memberikan Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa)
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
a. 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 telah diikuti.
b. Spesifikasi Ijazah
1. Untuk memberikan kejelasan bagi lulusan Undiknas, dalam ijazah tertera
beberapa hal lulusan yang telah memenuhi syarat akademik dan non-akademik
dengan mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
a. Nomor seri ijazah secara nasional;
b. Peringkat akreditasi;
c. Nomor keputusan akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi;
d. Nama Universitas Pendidikan Nasional;
e. Nama Fakultas atau Program Pascasarjana Undiknas;
f. Nama program studi;
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g.
h.
i.
j.

Nama pemilik ijazah;
Tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah;
Nomor induk mahasiswa;
Nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi mahasiswa warga
negara asing;
k. Gelar akademik atau vokasi atau sebuatan profesional;
l. Tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
m. Tanggal penanda-tanganan ijazah;
n. Logo Undiknas;
o. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm dengan latar foto berwarna putih;
p. Cap jempol pemilik ijazah;
q. Nama dan jabatan pimpinan perguruan tinggi yang berwenang
menandatangani Ijazah;
r. Tanda tangan rektor dan dekan/direktur;
s. Stempel Undiknas.
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 krem;
d) Latar belakang berisi tulisan Universitas Pendidikan Nasional dan logo
Undiknas.
c. Yudisium dan Pelepasan
1. Yudisium merupakan rapat penentuan kelulusan mahasiswa menjadi sarjana
atau magister sebelum wisuda, yaitu mengecek nilai mahasiswa sehingga berhak
dinyatakan lulus sebagai Sarjana atau Magister
2. Setelah pelaksanaan yudisium, diadakan pelepasan sarjana atau magister di
tingkat Fakultas atau Program.
d. Wisuda Sarjana dan Magister
1. Wisuda Undiknas diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan jumlah calon
wisudawan.
2. Ketentuan wisuda Undiknas sebagai berikut :
- Telah memenuhi syarat sesuai hasil yudisium dari masing-masing Fakultas
atau program, yaitu paling lambat 15 hari sebelum pelaksanaan wisuda;
- Wisuda bagi calon sarjana atau magister Undiknas dapat diselenggarakan
apabila telah terdaftar sebagai calon wisudawan pada Bagian Akademik.
3. Syarat pendaftaran wisuda Undiknas adalah:
- Menunjukkan bukti lunas pembayaran studi sampai lunas;
- pembayaran wisuda dari Bank yang secara syah ditunjuk oleh Undiknas;
- Didaftarkan dan terdapat pengesahan oleh bagian keuangan Undiknas;
- Menunjukkan bukti bebas administrasi akademik (penyetoran skripsi/tugas
akhir atau tesis dan bebas peminjaman buku dari perpustakaan) serta lunas
administrasi keuangan dari Bagian keuangan Undiknas;
- Mengisi formulir serta menyerahkan kembali ke Bagian Akademik dengan
dilampiri pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar dan
ukuran 2 x 3 cm sebanyak 6 (enam) lembar.
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2.14 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, karyawan dan mahasiswa
diwajibkan mentaati dan melaksanakan tata tertib sebagai berikut :
a. Setiap dosen, karyawan dan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat atau
gagasannya harus sesuai dengan norma, etika dan kaidah keilmuan;
b. Setiap dosen, karyawan dan mahasiswa harus peka dan tanggap dalam menghadapi
perkembangan IPTEKS;
c. Setiap dosen, karyawan dan mahasiswa harus mampu menjaga dan dapat
menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Almamater (termasuk Lambang
Bendera, Hymne dan Mars Undiknas);
d. Setiap dosen, karyawan dan mahasiswa yang berkeingginan untuk menyalurkan
bakat dan minat agar mengikuti wadah yang dimiliki dan diakui keberadaannya di
Undiknas;
e. Setiap dosen, karyawan dan mahasiswa memiliki kepedulian terhadap lingkungan,
sarana dan prasarana kampus sebagai wujud pengungkapan moral dan etika di
kampus;
f. Setiap dosen, karyawan dan mahasiswa dilarang mengucapkan dan/atau menulis
kata-kata tidak sopan yang ditujukan kepada lembaga, para dosen, karyawan
sesama mahasiswa dan tamu Undiknas, dan juga kepada pimpinan dan pejabat
negara serta kepada negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
g. Setiap dosen, karyawan dan mahasiswa dilarang membawa senjata tajam dan
senjata api dalam bentuk apapun di dalam kampus maupun di luar kampus di
dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Undiknas;
h. Setiap dosen, karyawan dan mahasiswa dilarang membawa dan/atau menggunakan
segala macam bahan kimia yang berbahaya dalam bentuk apapun di dalam kampus
maupun di luar kampus dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Undiknas;
i. Setiap dosen, karyawan dan mahasiswa dilarang membuat keributan atau
kegaduhan, pertengkaran atau perkelahian dan tindakan lain yang dapat
menimbulkan terganggunya keamanan dan ketertiban kampus;
j. Setiap dosen, karyawan dan mahasiswa dilarang melakukan segala kegiatan dan
mengeluarkan ucapan atau tulisan yang menjurus ke arah pertentangan suku,
agama, ras dan antar golongan (SARA);
k. Setiap dosen, karyawan dan mahasiswa dilarang memakai kaos oblong, dan/atau
celana pendek di atas lutut dan segala jenis sandal pada waktu mengikuti kegiatan
akademik dan birokrasi Undiknas maupun Fakultas dan/atau pada waktu
menghadiri rapat yang diselenggarakan di dalam areal kampus.
2.15 Sanksi Atas Pelanggaran Tata Tertib Kampus
Setiap dosen, karyawan dan mahasiswa yang terbukti telah melakukan pelanggaran
tata tertib, kepadanya dapat dikenakan sanksi berupa teguran dan/atau peringatan untuk
perbuatan pertama, dan apabila perbuatan tersebut diulangi kembali, bagi mahassiswa
dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti perkuliahan selama 1 (satu) semester serta bagi
dosen dan karyawan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan kepegawaian
Perdiknas Denpasar.
a. Setiap dosen, karyawan dan mahasiswa yang terbukti telah merusak sarana dan
prasarana milik dan/atau di bawah pengelolaan Undiknas, dosen, karyawan dan
mahasiswa, dikenakan sanksi untuk mengganti kerusakan dan atau tidak dapat
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mengikuti perkuliahan selama 1 (satu) semester bagi mahasiswa sedangkan bagi
dosen dan karyawan di kenakan sanksi sesuai peraturan kepegawaian;
Setiap dosen, karyawan 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;
Setiap dosen karyawan dan mahasiswa yang telah terbukti, baik sengaja maupun
tidak sengaja membawa barang berupa obat-obatan yang terlarang menurut undangundang 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;
Setiap dosen, karyawan 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;
Setiap mahasiswa Undiknas yang terbukti telah melakukan plagiat sesuai dengan
aslinya dalam bentuk apapun (paper, skripsi/tugas akhir, tesis dan/atau karya ilmiah
lainnya) kepadanya dikankan sanksi berupa pembatalan karya ilmiah tersebut;
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 pematalan
gelar yang diperoleh;
Setiap dosen Undiknas yang telah terbukti melakukan plagiat sesuai dengan aslinya
dalam bentuk apapun kepadanya dikankan sanksi berupa penundaan kenaikan
jabatan akademik dan pangkat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun;
Setiap dosen, karyawan dan mahasiswa yang telah terbukti melakukan pembocoran
naskah soal ujian, dan mengubah nilai yang semestinya menjadi yang tidak
semestinya (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 karyawan dikenakan sansi sesuai aturan kepegawaian yang berlaku di Perdiknas
Denpasar;
Setiap dosen, karyawan dan mahasiswa yang memakai kaos oblong, 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
Segala bentuk pelanggaran lainnya yang belum diatur secara tertulis, maka
dikenakan sanksi berupa teguran.

2.16 Sanksi Atas Pelanggaran Akademik
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;
a. Setiap mahasiswa Undiknas yang terbukti telah memalsukan nilai dalam bentuk dan
cara apapun, akan diberikan sanksi sesuai dengan kesalahannya berupa :
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Mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah yang
bersangkutan;
2. Mahasiswa yang bersangkutan tidak berhak memperoleh pelayanan
administrasi, baik dari PA maupun dari Undiknas selama 1 (satu) semester;dan
3. Mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat dilepas dan diwisuda bila dalam
proses yudisium diketahui adanya pemalsuan dimaksud.
b. 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).
2.17 Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang selalu terdepan dalam merespon perubahan,
maka Undiknas melaksanakan kewajiban untuk memfasilitasi mahasiswa yang ingin
melakukan pembelajaran di luar program studi, dengan ketentuan dan pilihan sebagai berikut
:
1. Paling sedikit 4 (empat) semester mahasiswa wajib mengambil SKS di prodi asal
dari total semester yang harus dijalankan
2. 1 (satu) semester atau setara 20 (dua puluh) SKS merupakan pembelajaran di luar
Program Studi di lingkungan Undiknas, pengambilan mata kuliah telah diatur
lintas program studi dengan mengacu pada konsentrasi dan capaian lulusan yang
diinginkan.
3. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS
merupakan di luar Undiknas, yang dilaksanakan dalam bentuk magang/praktik
industri, proyek di desa, pertukaran pelajar, penelitian/riset, wirausaha,
studi/proyek independen, proyek kemanusiaan, mengajar di sekolah.
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BAB IV
KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
4.1 PENDAHULUAN
4.1.1 Latar Belakang.
Kegiatan pembinaan mahasiswa dan alumni Undiknas University Denpasar, diarahkan
untuk menghasilkan manusia terdidik guna menjadi anggota masyarakat yang memiliki
kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan,
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta mengupayakan penggunaannya
untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya budaya nasional.
Pembinaan mahasiswa dan alumni Undiknas University Denpasar juga diarahkan untuk
menghasilkan sarjana yang sujana, berwawasan kebangsaan, mempunyai kepedulian sosial
dan integritas yang tinggi terhadap almamater, nusa dan bangsa.
4.1.2 Pengertian
Pola pembinaan kemahasiswaan adalah merupakan usaha sadar yang dilakukan secara
sistematis, terarah dan berkesinambungan dalam proses pendidikan di Undiknas University
Denpasar serta dilaksanakan secara bersama-sama oleh segenap sivitas akademika melalui
pemenuhan 3 (tiga) kebutuhan pokok mahasiswa guna mencapai tujuan pendidikan nasional
melalui organisasi kemahasiswaan dalam mendukung kegiatan kurikuler.
Pola Pembinaan Kemahasiswaan Undiknas University Denpasar adalah keseluruhan
usaha pendidikan ekstra kurikuler yang dilakukan sivitas akademika Undiknas University
Denpasar di bawah koordinasi Direktorat Kemahasiswaan.
4.1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud pola pembinaan kemahasiswaan ini, merupakan konsep dasar dan arahan
dalam rangka perwujudan pengembangan kemahasiswaan Undiknas University Denpasar
pada masa yang akan datang.
4.1.4 Landasan
Pola Pembinaan Kemahasiswaan Undiknas University Denpasar mempunyai landasan
idiil Pancasila, landasan konstitusionil UUD 1945, Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 155/U/1998 tentang pedoman umum organisasi
kemahasiswaan di perguruan tinggi dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
4.2 ORGANISASI KEMAHASISWAAN.
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/ketrampilan 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 University dibentuk berdasarkan Kepmen Mendikbud No. : 155/U/1998 tentang

46

Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Adapun organisasi
mahasiswa yang terdapat di Undiknas University sebagai berikut :
4.2.1 Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas
Merupakan lembaga kemahasiswaan yang berkedudukan di tingkat Universitas. DPM
Universitas dipimpin oleh seorang Ketua Umum.
Tugas DPM Universitas adalah:
a. Menetapkan garis besar program, mengawasi serta menilai pelaksanaan program DPM
Universitas;
b. Mewakili mahasiswa dalam mengontrol pelaksanaan program kerja BEM Universitas;
c. Meminta pertanggungjawaban pengurus BEM Universitas untuk setiap akhir masa
jabatan; dan
d. Membentuk panitia pemilihan umum Presiden Mahasiswa BEM Universitas.
Fungsi DPM Universitas sebagai berikut :
Forum perwakilan mahasiswa di tingkat universitas untuk menampung dan menyalurkan
aspirasi mahasiswa di tingkat universitas.
4.2.2 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Undiknas University.
Merupakan lembaga kemahasiswaan yang berkedudukan di tingkat Universitas. BEM
UNDIKNAS dipimpin oleh seorang Presiden Mahasiswa.
Tugas BEM Universitas adalah :
a. Mewakili mahasiswa di tingkat universitas;
b. Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan dalam bidang ekstra
kurikuler di tingkat universitas melalui unit kegiatan mahasiswa (UKM); dan
c. Memberikan pendapat, usul dan saran kepada rektor terutama yang berkaitan dengan
fungsi dan pencapaian tujuan pendidikan nasional.
Fungsi BEM Universitas sebagai :
a. Perwakilan mahasiswa di tingkat universitas untuk menampung dan menyalurkan
aspirasi mahasiswa dalam lingkungan universitas;
b. Perencanaan dan penetapan garis besar program kegiatan kemahasiswaan di tingkat
universitas;
c. Komunikasi mahasiswa antar lembaga kemahasiswaan di tingkat fakultas/jurusan dan
unit kegiatan mahasiswa; dan
d. Pengembangan ketrampilan manajemen.
Struktur dan personalia Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Undiknas University
ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Rektor. Dalam rangka memperlancar tugas, di
dalam struktur organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Undiknas dibagi menjadi beberapa
bidang dengan koordinator kegiatan yaitu :
1. Bidang bakat dan minat serta kegemaran mahasiswa.
Bertugas mengkoordinasikan unit kegiatan olah raga dan kesenian.
2. Bidang penalaran dan keilmuan.
Bertugas mengkoordinasikan unit kegiatan dibidang profesionalisme mahasiswa.
3. Bidang kesejahteraan mahasiwa.
Bertugas mengkoordinasikan kegiatan yang menyangkut kesejahteraan mahasiswa
baik material maupun spiritual dan kesehatan.
4.2.3 Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
Unit kegiatan mahasiswa merupakan wadah kegiatan mahasiswa di tingkat Universitas
yang melaksanakan kegiatan dibawah koordinasi BEM Undiknas University Denpasar.
Fungsi Unit Kegiatan Mahasiswa:
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a. Merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan ektra 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.
4.2.4 Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas
Merupakan lembaga kemahasiswaan yang berkedudukan di tingkat fakultas. DPM
Fakultas dipimpin oleh seorang Ketua.
Tugas DPM Fakultas adalah :
a. Menetapkan garis besar program,mengawasi serta menilai pelaksanaan program Badan
Eksekutif Mahasiswa (BEM) fakultas; dan
b. Memilih Guberbur BEM Fakultas.
Berfungsi sebagai :
a. Forum perwakilan mahasiswa di tingkat fakultas untuk menampung dan menyalurkan
aspirasi mahasiswa di tingkat fakultas.
4.2.5 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas adalah wadah kegiatan kemahasiswaan yang ada
di tingkat fakultas dan dipimpin oleh seorang Gubernur BEM Fakultas.
Tugas pokoknya :
a. Menyususn dan melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan oleh DPM Fakultas.
Fungsi BEM Fakultas:
a. Mengembangkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan manajemen pengelolaan kegiatan
mahasiswa.
4.2.6 Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ).
Himpunan Mahasiswa Jurusan merupakan lembaga kemhasiswaan yang berkedudukan
di tingkat jurusan atau program studi dan dipimpin oleh seorang Ketua.
Tugas Himpunan Mahasiswa Jurusan :
a. Menyelenggarakan kegiatan ekstra kurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan
sesuai dengan program studi pada jurusan.
Fungsi Himpunan Mahasiswa Jurusan :
a. Wahana pelaksanaan kegiatan ektra kurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan
sesuai dengan program studi.
4.2.7 Masa Jabatan, Kelengkapan dan Kedudukan Organisasi Kemahasiswaan.
a. Masa jabatan pengurus organisasi kemahasiswaan di Undiknas University Denpasar
selama 1 (satu) tahun dan khusus untuk ketua umum tidak dapat dipilih kembali;
b. Bentuk dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan di UNDIKNAS University
Denpasar ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar mahasiswa dan tidak bertentangan
dengan peraturan perundangan yang berlaku;
c. Pengurus organisasi kemahasiswaan di Undiknas University bertanggungjawab kepada
pimpinan satuan penyelenggara pendidikan yang membawahinya.
d. Kedudukan organisasi kemahasiwaan di Undiknas University seperti DPM Undiknas,
BEM Undiknas, UKM, BPM dan BEM Fakultas, serta HMJ semuanya merupakan
kelengkapan non-struktural.
4.2.8 Persyaratan Keanggotaan Pengurus Lembaga Kemahasiswaan.
a. Persyaratan Umum
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1.
2.
3.
4.

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
Berjiwa dan berwawasan Pancasila;
Berkelakuan baik dan memiliki integritas kepribadian yang tinggi;
Mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pendidikan di Undiknas
University Denpasar;
5. Secara sukarela menjadi anggota dan memiliki kemampuan untuk menduduki
jabatan dalam lembaga kemahasiswaan; dan
6. Memahami dan menghayati aspirasi mahasiswa.
b. Persyaratan Khusus.
1. Telah mengikuti dan lulus kegiatan LatDis, LKMM Tingkat Dasar dan Tingkat
Lanjutan;
2. Mahasiswa Undiknas University yang duduk pada semester II s.d. VII;
3. Indeks Prestasi (IP) yang dicapai minimal 2,75; dan
4. Memiliki sifat terpuji, dedikasi dan loyalitas yang tinggi dan bertanggungjawab baik
pada tugas dan Almamater.
4.2.9 Dana Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan
a. Dana Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan dibebankan kepada daftar isian kegiatan
(DIK) Undiknas University Denpasar, sesuai kemampuan lembaga dan ditetapkan oleh
Rektor Undiknas University Denpasar;
b. Dana kegiatan yang diterima dari sumber lain yang tidak mengikat dan dapat dilakukan
seijin Rektor Undiknas University Denpasar; dan
c. Pengelolaan dan tanggungjawab penggunaan dana sebagaimana poin 1 dan 2,
dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
4.3 HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA.
4.3.1 Hak Mahasiswa
a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan
mengkaji ilmu sesuai norma dan susila yang berlaku di Undiknas University Denpasar;
b. Memproleh pengajaran yang sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai
dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuannya;
c. Memanfaatkan fasilitas yang ada di Undiknas Denpasar, dalam rangka kelancaran
proses belajar mengajar;
d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang
diikutinya, serta hasil pelajarannya;
e. Memproleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya,
serta hasil pelajarannya;
f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan dan sesuai dengan
persyaratan yang berlaku.;
g. Memproleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan dan sesuai persyaratan yang
berlaku;
h. Memanfaatkan sumber daya Undiknas University melalui perwakilan / organisasi
kemahasiswaan yang mengurus dan mengatur, minat dan tata kehidupan
bermasyarakat;
i. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lainnya bilamana memenuhi
persyaratan penerimaan mahasiswa atau program studi yang herndak dimulai dan
bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan
memungkinkan; dan
j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa Undiknas University Denpasar.
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4.3.2 Kewajiban Mahasiswa
a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang
dibebaskan dari kewajiban sesuai peraturan yang berlaku;
b. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada Undiknas University
Denpasar;
c. Menghormati tanaga pendidik dan atau tenaga penunjang akademik di lingkungan
Undiknas University Denpasar;
d. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan
kampus Undiknas University Denpasar;
e. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian;
f. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
g. Menjaga kewibawaan dan nama baik Undiknas University
Pelaksanaan ketentuan pada point 1 dan 2 di atas diatur oleh rektor dengan dibantu oleh para
dekan.
4.3.3 Sanksi Mahasiswa
Mahasiswa Undiknas University yang melakukan pelanggaran terhadap larangan
tersebut di atas dikenakan sanksi, berupa :
a. Teguran dan atau peringatan;
b. Penggantian kerugian akibat kerusakan yang ditimbulkan dan atau pembayaran denda;
c. Skorsing;
d. Larangan mengikuti kegiatan akademik seluruh ataupun sebagian kegiatan dalam waktu
tertentu atau selamanya; dan
e. Pencabutan hak atau pemecatan sebagai anggota keluarga besar kampus Undiknas
University Denpasar.
4.3.4 Hal-hal Khusus
a. Bagi mahasiswa yang berprestasi diberikan penghargaan oleh Rektor Undiknas
University Denpasar;
b. Bentuk dan syarat penghargaan ditetapkan dengan keputusan rektor.

4.4 PENGHARGAAN DAN KESEJAHTERAAN MAHASISWA
4.4.1 Penghargaan
Penghargaan terhadap mahasiswa dapat diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi
dalam bidang akademik / intra kurikuler selama menempuh studi di Undiknas University
Denpasar.
a. Penghargaan mahasiswa yang berprestasi dalam bid. akademik diberikan kepada
mahasiswa :
1. Memiliki IPK tertinggi pada setiap angkatan masing-masing fakultas;
2. Wisudawan yang memiliki IPK tertinggi pada setiap wisuda; dan
3. Mahasiswa yang meraih juara dalam lomba karya tulis ilmiah (juara I di tingkat
daerah, juara I dan II tingkat regional dan juara I, II dan III di tingkat nasional).
b. Penghargaan mahasiswa yg. berprestasi dalam bidang non akademik / ekstra kurikuler
diberikan kepada mahasiswa :
1. Dalam bidang olah raga untuk juara I di daerah, Juara I dan II tingkat regional, juara
I, II dan III di tingkat nasional; dan
2. Dalam Bidang kesenian untuk juara I di daerah, Juara I danII tingkat regional dan
Juara I, II dan III tingkat nasional .
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Bentuk dan tanda penghargaan ditetapkan oleh rektor dan penyerahan tanda
penghargaan dilaksanakan pada acara wisuda Undiknas University Denpasar.
c. Pemberian Nilai Kegiatan Mahasiswa
Pemberian Nilai ini merupakan bentuk penghargaan bagi kegiatan kemahasiswaan dan
aktivis kemahasiswaan, dengan tujuan agar selama mahasiswa aktif dalam perkuliahannya
diharapkan pula sejalan dengan kegiatan ekstra kurikuler yang ditempuh secara sukarela
dan merata, sehingga dapat memberikan motivasi untuk menjadi aktivis kampus.
Mahasiswa yang melaksanakan setiap kegiatan diberi penilaian berupa satuan kredit
partisipasi (SKP)
1. Dasar penilaian atau kredit kegiatan dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis:
Tingkatan Kegiatan
- Kegiatan tingkat universitas; dan
- Kegiatan tingkat fakultas.
Jabatan Struktural
- Ketua DPM/BEM Undiknas;
- Wakil Ketua, Ketua I, II dan Ketua UKM;
- Sekretaris Umum dan Sekretaris I, II;
- Bendahara, Bendahara I, II;
- Koordinator / ketua seksi / komisi;
- Pembicara / pemakalah pada seminar / diskusi ilmiah;
- Moderator pada seminar / diskusi ilmiah;
- Peserta pertemuan ilmiah (seminar, diskusi dan bentuk lainnya); dan
- Atlet
Lingkup kegiatan
- Intern (kampus);
- Lokal ( Denpasar);
- Regional (Bali);
- Nasional; dan
- Internasional.
2. Kriteria Penilaian
Adapun kriteria penilaian, dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1
Poin Satuan Kredit Partisipasi
Seminar, Diskusi, Dan Lokakarya Mahasiswa (Skp A)
No

Jabatan

Intern

Lokal

Regional

Nasional

Internasional

1.
2.
3.

Pemakalah
Pembanding / moderator
Publikasi Jurnal
Nonakademik
Notulen

30
20

40
30

50
40

60
50

70
60

Dasar
Penilaian
Sertifikat
Sertifikat

20

0

0

50

70

Bukti jurnal

15

30

40

50

60

Peserta

10

15

20

25

30

Penanya / Pembahas

5

10

15

20

25

Talkshow di radio / televise

5

10

15

20

25

Sertifikat
Daftar
hadir
Sertifikat
Sertifikat
dan daftar
hadir

4.
5.
6.
7.
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8.

Mengikuti kursus atau
pelatihan terkait dengan
Sertifikat
peningkatan kemampuan
0
20
0
0
0
tanda lulus
softskill maupun hardskill
secara mandiri
Pelatihan dan program
peningkatan kompetensi
yang diadakan di internal
Daftar
10
0
0
0
0
unit kegiatan mahasiswa
hadir
sesuai dengan bidang
terkait
Musyawarah mahasiswa
Daftar
15
20
25
30
35
dan diskusi intern
hadir
Ketentuan perolehan SKP A :
1. Mahasiswa dapat mengikuti seminar, diskusi, dan lokakarya mahasiswa di luar
lingkup Undiknas, dengan maksimal point SKP diakui adalah sebanyak 40 point.
2. Ketentuan tersebut diatas juga berlaku untuk seminar, diskusi, dan lokakarya yang
bersifat online atau daring.
3. Proses input SKP untuk seminar, diskusi, dan lokakarya yang diadakan di dalam
ruang lingkup Undiknas dilakukan oleh panitia pelaksana, setalah berkoordinasi
teknis dengan pidahk kemahasiswaan. Dengan batas waktu penginputan 2x24jam
setelah kegiatan berlangsung.
4. Proses input SKP untuk seminar, diskusi, dan lokakarya yang diikuti di luar lingkup
Undiknas atau melalui daring akan dilaukan oleh pihak Kemahasiswaan setelah
mahasiswa menyerahkan bukti keikutsertaan beserta keterangan terkait jabatan yang
tertera pada tabel diatas.
5. Untuk kursus atau pelatihan secara mandiri, point SKP tersebut terhitung pada saat
menyelesaikan satu tingkat tahapan dengan minimal pertemuan sebanyak 5 (lima)
kali.
6. Ketentuan untuk SKP diatas tidak berlaku untuk seminar akademik yang dilaksanakan
oleh bagian akademik dan menjadi persyaratan pendaftaran KKN maupun PKL.

9.

10.

Tabel 2
Poin Satuan Kredit Partisipasi
Kegiatan Organisasional (Skp B)
No

Jabatan

Intern

Lokal

Regional

Nasional

Daftar
Penilaian

1.

Ketua panitia

35

40

50

60

Surat tugas

2.

Wakil ketua

30

35

40

50

Surat tugas

3.

Steering Committe

20

25

30

35

Surat tugas

4.

Kepala coordinator
Sekretaris dan
bendahara
Koorfinator divisi

30

35

40

50

Surat tugas

25

30

35

45

Surat tugas

15

20

25

30

Surat tugas

5.
6.
7.

Anggota divisi
10
15
20
25
Surat tugas
Catatan :
1. Seluruh organisasi kemahasiswaan di lingkungan Undiknas University agar
menyesuaikan jabatan kepanitiaan sesuai dengan sistem manajemen SKP;

52

2. Ketentuan tersebut di atas juga berlaku untuk kepanitiaan dari kepanitiaan
yang bersifat online atau daring dan/atau kegiatan yang diadakan di luar
lingkup Undiknas University;
3. Point SKP B yang dapat di terima apabila mengikuti kepanitiaan yang
dilaksanakan di luar ruang lingkup Undiknas University maksimal sebanyak
40 point;
4. Proses input SKP kepanitiaan dari kegiatan yang diadakan di dalam ruang
lingkup Undiknas dilakukan oleh panitia pelaksana melalui mekanisme yang
telah ditentukan oleh Unit Kemahasiswaan setelah berkoordinasi teknis
dengan pihak kemahasiswaan dengan batas waktu penginputan 2x24 jam
setelah kegiatan berlangsung;
5. Proses input SKP untuk Kepanitiaan yang diikuti di luar lingkup Undiknas
dan/atau melalui daring akan dilakukan oleh pihak kemahasiswaan setelah
mahasiswa meyerahkan bukti kepanitiaan beserta keterangan terkait jabatan
yang tertera pada tabel diatas.
Tabel 3
Poin Satuan Kredit Partisipasi
Sponsorship (SKP C)
NO.

NILAI SPONSOR (Rp)

POIN SKP

DASAR PENILAIAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

100.000 – 149.999
150.000 – 199.999
200.000 – 249.999
250.000 – 299.999
300.000 – 349.999
350.000 – 399.999
400.000 – 449.999
450.000 – 499.999
500.000 – 599.999
600.000 – 649.999
650.000 – 699.000
700.000 – 749.999
750.000 – 799.999
>800.000

15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

Bukti Sponsor
(Kwitansi Sponsor)

Catatan :
1. SKP C diperoleh dengan membantu mendapatkan sponsorship, tidak dengan memberi
uang maupun barang. Mahasiswa boleh menyumbang dan memberi sponsorship dengan
terlebih dahulu mengeluarkan daftar inventaris dari masing-masing ormawa yang
mengadakan kegiatan. Vice Rector for Student Affais and Alumni melarang praktek jual
beli SKP serta sertifikat kosong;
2. Mahasiswa dapat mengumpulkan point SKP C melalui tiga kategori yaitu :
a. Pendanaan bakti sosial yang diadakan oleh organisasi kemahasiswaan di Universitas
Pendidikan Nasional; dan
b. Pendanaan operasional organisasi kemahasiswaan di lingkup Universitas
Pendidikan Nasional;
c. Perolehan sponsorship yang berhasil didapatkan dari hasil kerja sama dengan pihak
eksternal untuk membiayai kegiatan bakti sosial maupun kegiatan yang diadakan
oleh organisasi kemahasiswaan.
3. Point SKP maksimal yang dapat diakui sebagai SKP C sesuai dengan kategori pada
ketentuan nomor 2 (dua) diatas adalah 40 point per kategori;
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4. Sistem sharing point dapat diberlakukan apabila mahasiswa mendapatkan point SKP C
berdasarkan ketetuan nomor 2 (dua) point c diatas dengan maksimal 40 point kepda
mahasiswa yang berada dalam satu unit kemahasiswaan;
5. Proses penginputasn SKP C dilakukan oleh panitia pelaksana kegiatan dengan mengikuti
prosedur yang telah ditetapkan oleh unit Kemahasiswaan yang paling lambat 2x24 jam
setelah kegiatan berlangsung dan/atau diajukan oleh mahasiswa kepada unit
Kemahasiswaan dengan menunjukan bukti penerimaan dan/ atau bukti kesepakatan
kerjasama sponsorship.
Tabel 4
Poin Satuan Kredit Partisipasi
Kejuaraan, Karya Tulis, dan Kegiatan Lainnya (SKP D)
Kegiatan atau
Dasar
No
Intern Lokal Regional Nasional Internasional
Partisipasi
Penilaian
PKM
Juara I
Dispensasi
Sertifikat
khusus
Juara II
Dispensasi
Sertifikat
khusus
1 Juara III
Dispensasi
Sertifikat
khusus
Juara Harapan
Dispensasi
Sertifikat
khusus
Pengumpulan
30
Sertifikat
Proposal
2 Aksi sosial
Daftar
5
10
20
40
75
mahasiswa
hadir
3 Peserta LKMM-TL
35
Sertifikat
4 Sukarelawan
/
Surat
2
5
7
15
25
Audience
keterangan
5 Suporter
/
Daftar
2
5
7
15
30
undangan eksternal
hadir
6 Upacara Bendera
Daftar
15
15
35
50
100
hadir
7 Mengikuti lomba
15
15
25
35
50
Sertifikat
8 Ikut peringatan hari
Daftar
2
5
10
besar keagamaan
hadir
9 Partisipasi kegiatan
Daftar
15
wisuda
hadir
10 Menulis di media
Bukti
30
30
50
65
80
cetar
tulisan
11 Kunjungan
di
Kartu
2
perpustakaan
kontrol
12 Exhibition / Open
10
15
20
35
50
Sertifikat
Booth
13 Partisipasi dalam
Acara
(MC,
10
15
20
35
50
Sertifikat
Moderator, Dirigen,
Pembaca
Doa,
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14

Pembaca Sumpah
Mahasiswa, pengisi
Tari,
Musik,
ataupun teater)
Bakti sosial

15

Studi banding

10

15

20

25

30

10

20

40

95

140

Daftar
hadir
Daftar
hadir

Keterangan :
Proses penginputan SKP D dilakukan oleh panitia pelaksana kegiatan dengan mengikuti
prosedur yang telah ditetapkan oleh Unit Kemahasiswaan paling lambat 2x24jam setelah
kegiatan berlangsung dan/atau diajukan oleh mahasiswa kepada Unit Kemahasiswaan dengan
menunjukan bukti terkait berupa absensi, Letter of Acceptance, serta bukti lainnya yang
dipandang relevan.

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Tabel 5
Satuan Kredit Partisipasi
Pengurusan Organisasi Kemahasiswaan (SKP E)
Struktural
Point
Dasar Penilaian
Eksekutif / Legislatif Mahasiswa Tingkat Universitas
Presma atau Ketua DPM
200
Surat Keputusan
Wapresma / Ketua I / Ketua II DPM
150
Surat Keputusan
Sekretaris Jendral / M.K.M.O
125
Surat Keputusan
MenKeu / Bendahara DPM
125
Surat Keputusan
Menteri Koor. / Koor. Komisi DPM
100
Surat Keputusan
Kementerian BEM-PM / Wakil Koor. Komisi
90
Surat Keputusan
DPM
Staf Ahli BEM-PM / Departemen DPM
80
Surat Keputusan
Staf Kementerian / Anggota Komisi
70
Surat Keputusan
UKM dan Keluarga Mahasiswa
Ketua UKM atau Keluarga Mahasiswa
100
Surat Keputusan
Pengurus UKM atau keluarga mahasiswa
75
Surat Keputusan
(selain ketua)
Anggota UKM atau keluarga mahasiswa
50
Surat Keputusan
Eksekutif / Legislatif Mahasiswa Tingkat Fakultas
Gubernur / Ketua BPM
150
Surat Keputusan
Wakil Gub. / Wakil Ketua BPM
125
Surat Keputusan
Sekretaris & Bendahara Fakultas
110
Surat Keputusan
Kepala Divisi Fakultas
75
Surat Keputusan
Fungsionaris BEM Fakultas & BPM
65
Surat Keputusan
EKSEKUTIF Mahasiswa Tingkat Jurusan
Ketua HMJ
80
Surat Keputusan
Wakil Ketua HMJ
75
Surat Keputusan
Sekretaris & Bendahara HMJ
65
Surat Keputusan
Kepala Divisi HMJ
65
Surat Keputusan
Anggota Divisi HMJ
65
Surat Keputusan
Anggota HMJ Terdaftar
60
Surat Keputusan
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Keterangan:
1. Ketentuan SKP E tidak berlaku bagi kelas sore
2. Poin SKP Tersebut di atas, diakui dan valid untuk diinput sistem manajemen SKP apabila
mendapat persetujuan dan ditandatangangi Pejabat setingkat kepala pusat atau Head di
Student and Alumni Unit dengan menyertakan cap basah lembaga.

PENILAIAN BOBOT SKP :
Mahasiswa diwajibkan untuk mengumpulkan poin SKP sesuai dengan bobot berikut ini :
a. SKP A (Penalaran) minimal 20% (80 SKP) dari total SKP yang dipersyaratkan.
b. SKP B (Minat/Bakat) minimal 20% (80 SKP) dari total SKP yang dipersyaratkan.
c. SKP C (Kesejahteraan/Sosial) minimal 20% (80 SKP) dari total SKP yang
dipersyaratkan.
d. SKP D (Kejuaraan dan Kegiatan lain) minimal 20% (80 SKP) dari total SKP yang
dipersyaratkan.
e. SKP E (Pengurus Lembaga Kemahaiswaan) minimal 20% (80 SKP) dari total SKP yang
dipersyaratkan.
3. Kriteria Penilaian Mahasiswa Pindahan
Mahasiswa pindahan yang telah memiliki sks wajib mengumpulkan SKP sebagai
berikut :
Tabel 6
SKP Mahasiswa Pindahan
No.
SKS yang dimiliki
Wajib SKP
1.
< 50
400
2.
< 100
300
3.
> 100
100
4. Disarankan kepada mahasiswa untuk aktif dalam kegiatan organisasi dan megumpulkan
poin SKP sejak awal perkuliahan :

Semester
Semester I
Semester II
Semester III
Semester IV
Semester V
Semester VI
Semester VII

Tabel 7
Saran Pegumpulan SKP per Semester
Jumlah SKP
Keterangan
Minimal 100
Minimal 150
Minimal 200
Minimal 250
Minimal 300
Syarat KKN (200)
Minimal 400
Syarat PKL (400)

5. Satuan Kredit Partisipasi Mahasiswa yang harus dicapai oleh setiap mahasiswa
didasarkan pada :
a. Kegiatan pilihan seperti : Kepanitiaan, Seminar, lokakarya, kejuaraan, sponsorship,
PKM, Penelitian, Karya Tulis, Kerja Sosial, atau pun kegiatan mahasiswa lainnya.
b. Kegiatan wajib :
- LKMM Tingkat Dasar, Student Week dan Bakti Sosial;
- Upacara Peringatan Hari Nasional; dan
- Kegiatan Kerohanian sesuai dengan agama masing-masing.

56

Penghargaan dan Sanksi
c. Penghargaan diberikan kepada mahasiswa yang mendapatkan penilaian SKP
tertinggi dalam setiap tahun akademik;
d. Penghargaan yang diberikan dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan dalam
pemberian beasiswa;
e. Mahasiswa yang belum bisa mengumpulkan SKP minimal sebesar 200 tidak
berhak mengikuti KKN;
d. Jumlah nilai point yang harus dikumpulkan adalah minimal 200 untuk KKN dan
400 untuk PKL dengan minimal point 80 untuk masing-masing SKP;
e. Keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa telah memenuhi penilaian SKP
tertentu diperoleh dari kepala pusta atau Head di Directorate of Student and
Alumni of Undiknas University;
f. Penilaian satuan kredit partisipasi (SKP) yang baru berlaku bagi mahasiswa
angkatan 2019 dan diatasnya;
g. SKP diberlakukan untuk seluruh mahasiswa S1 Undiknas baik kelas pagi maupun
kelas sore. Untuk kelas sore pemberlakuan wajib skp dibedakan berdasarkan
mahasiswa kelas sore yang bekerja dan tidak bekerja;
h. SKP bagi mahasiswa kelas sore yang bekerja diberikan keringanan berdasarkan
jabatan yang dimiliki dengan bukti surat keterangan bekerja dari instansi.
i. Hanya ada satu pihak yang memiliki kewenangan untuk kebiakan terkait satuan
kredit partisipasi (SKP) yaitu Directorate of Student and Alumni Undiknas
University. Segala hal terkait peraturan teknis SKP yang berlaku sebelum Surat
Edaran ini dikeluarkan, dinyatakan tidak berlaku.
6. Koversi SKP bagi mahasiswa kelas sore yang telah bekerja
Adapun beberapa ketentuan untuk dapat mengkonversikan aktivitas bekerja menjadi
Poin SKP pada mahasiswa kelas sore yang telah bekerja dapat dilihat dalam tabel berikut;
Tabel 8
Konversi SKP Mahasiswa Kelas Sore Yang Sudah Bekerja Berdasarkan
Jabatan di Tempat Kerja
(1) jabatan
(2) SKP
(3) Konversi (4) SKP wajib
SKP Jabatan
Manajer
puncak
200KKN
400KKN
300
100
Manajer
200KKN
400KKN
250
150
menengah
Manajer lini
200KKN
400KKN
225
175
pertama
Karyawan non
200KKN
400KKN
200
200
manajerial
Keterangan:
a. Manajer Puncak = Executive Vice President, Wakil Presiden , Direktur
Pelaksana , CEO, Chairman of The Board.
b. Manajer menengah = mengelola pekerjaan para manajer lini pertama (kepala
bagian, kepala biro pemimpin proyek manajer pabrik kepala divisi kepala
cabang).
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c. Manajer Lini Pertama = Mengelola pekerjaan individu non manajerial yang
terlibat dalam produksi atau penciptaan produksi (supervisor, pengawas pelatih
group leader, foroman).
d. Karyawan non manajerial = staff, front liner, administrasi pekerja lepas /
freelance, karyawan kontrak, karyawan tetap pada bagan administrasi.
e. Skp yang dikumpulkan untuk kelas sore bekerja sesuai dengan jabatan adalah
nomor (4) SKP Wajib Jabatan dibuktikan dengan surat keterangan dari
masing-masing kantor.
Catatan :
Apabila perusahaan yang dimiliki merupakan perusahaan yang dimiliki merupakan
perusahaan keluarga diwajibkanmenyerahkan bukti copy legalitas perusahaan (UD,
CV, PT, Perkumpulan dan yayasan) serta copy TDP (Tanda Daftar Perusahan).
Dalam legalitas tersebut tertera di akta perusahaan nama mahasiswa sebagai pendiri,
ketua, direktur, ataupun komisaris.
7. Ketentuan Point SKP Bagi Mahasiswa Berprestasi Akademik maupun Non Akademik.
Bagi mhasiswa yang memiliki prestasi baik berupa prestasi akademik maupun prestasi
non akademik, maka berhak mendapatkan dispensasi untuk capaian point SKP yang
harus dikumpulkan selama masa perkuliahan.adapun dispensasi yang diterima oleh
mahasiswa berprestasi dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 9
Kompensasi SKP bagi Mahasiswa Berprestasi Akademik dan Non Akademik
Tingkat Lokal (Kabupaten dan Provinsi) dan Regional
Ruang
Lingkup
Prestasi

Peringkat

Lokal /
Provinsi
Regional

Point
SKP
Untuk
PKL
150
175
180
100
120
125

Point SKP untuk
KKN

1
2
3
1
2
3

150
175
180
100
120
125

Minimal Perolehan SKP per
Kategori
A

B

C

D

E

70
70
70
40
50
60

70
70
70
40
50
60

70
70
70
40
50
60

70
70
70
40
50
60

0
0
0
0
0
0

Total
300
350
360
200
240
250

8. Konversi Satuan Kredit Partisipasi (SKP) bagi mahasiswa yang mengikuti Praktik Kerja
Lapangan (PKL) melebihi durasi yang ditentukan oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat
(LPM)
Bagi mahasiswa yang menempuh Praktik Kerja Lapanan (PKL) melebihi yang
ditentukan oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM), maka berhak mendapat
dispensasi untuk capaian point SKP yang harus dikumpulkan selama masa perkuliahan.
Adapun dispensasi yang diterima oleh mahasiswa dengan durasi PKL tertentu, dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel 10
Ketentuan Dispensasi SKP bagi Mahasiswa yang Mengikuti
Praktek Kerja Lapangan
Durasi PKL

Point SKP
Untuk KKN

Point SKP
Untuk PKL

6 bulan
1 tahun

150
100

150
100

Minimal Perolehan SKP
per Kategori
A
B
C
D
E
60
60
60
60
60
50
50
50
50
50

Total
300
200

58

9. Teknis Penilaian dan Proses Memasukan data Kegiatan ke Satuan Kredit Partisipasi
(SKP)
a. Poin SKP dari berbagai bidang sesuai jenis SKP yang dimiliki (SKP A, SKP B,
SKP C, SKP D, SKP E) diinput langsung oleh Pnitia Pelaksana kegiatan atau
Organisasi Mahasiswa yang bersangkutan setelah berkoordinasi dulu dengan
Kepala Pusat atau Head di Directorate of Students Affairs and Alumni Undiknas
University;
b. Bagi mahasiswa yang berprestasi di bidang Akademik atau Non-Akademik
wajib melaporkan prestasi yang diraih kepada Head of Students Development,
dengan melampirkan berkas pendukungnya. Atas persetujuan dari Vice Rector
for Student and Alumi Unit / direktur di lingkungan unit kemahasiswaan, maka
Head of Students Development akan mengajukan berkas prestasi tersebut kepada
pihak Rektorat. Setelah pengajuan tersbeut disetujui dan SK Rektor diterbitkan,
maka prestasi tersebut dapat dikonversikan dalam bentuk SKP sesuai ketentuan
yang berlaku;
c. Bagi mahasiswa yang menempuh Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan durasi
waktu melebihi dari ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Pengabdian
Masyarakat (LPM), maka wajib mengumpulkan Surat Keterangan dari LPM
kepada Head of Students Development. Atas persetujuan dari Vice Rector for
Student and Alumi Unit, maka Head of Students Development akan megajukan
berkas pendukung tersebut kepada pihak Rektorat. Setelah pengajuan tersebut
disetuui dan SK Rektor diterbitkan, maka pelaksanaan PKL tersebut dapat
dikonversikan dalambentk SKP sesuai ketentuan yang berlaku;
d. Mahasiswa kelas sore yang bekerja dapat menkonversikan bukti sertifikat yang
dimiliki selama bekerja meliputi sertifikat seminar, pelatihan, kegiatan CSR
perusahaan ataupun bukti berorganisasi di masyarakat untuk diberikan nilai SKP
disesuaikan dengan jenis SKP (SKP A, SKP B, SKP C, SKP D, SKP E)
berdasarkan kegiatan dan wilayah.
e. Mahasiswa kelas sore yang bekerja, mengumpulkan seluruh bukti berupa (1)
surat asli keternagan bekerja di instansi ditandatangani oleh pimpinan, (2) bukti
serta fotocopy meliputi sertifikat seminar, pelatihan, kegiatan CSR perushan
ataupun bukti berorganisasi di masyarakat untuk dikonversi nilai SKP
disesuaikan dengan jenis SKP yang di SK Rektor (SKP A, SKP B, SKP C, SKP
D, SKP E)berdasarkan kegiatan dan wilayah.
4.4.2 Kesejahteraan Mahasiswa
Kesejahteraan mahasiswa adalah merupakan suatu wujud kepedulian Undiknas di
dalam membantu mahasiswa menyelesaikan studinya:
a. Pemberian beasiswa baik instansi pemerintah maupun swasta. Pemberian beasiswa
didasari atas prstasi akademik ataupun non akademik yang dimiliki oleh mahasiswa
serta penilian SKP tertinggi dalam setiap tahun akademik ataupun ketidakmampuan
secara keuangan (Beasiswa Bidikmisi).
Prestasi akademik diukur dari :
1. Memiliki IPK tertinggi pada setiap angkatan masing-masing Fakultas;
2. Mahasiswa yang meraih juara dalam lomba karya tulis ilmiah ataupun lomba
akademik lainnya (Juara I di tingkat daerah, Juara I dan II tingkat regional, dan
Juara I, II, dan III di tingkat Nasional dan Internasional). Prestasi non akademik
diukur dari :
1. Dalam bidang olahraga untuk juara I daerah, Juara I dan II tingkat
regional, dan Juara I, II, dan III di tingkat Nasional dan Internasional;
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2. Dlaam bidang kesenian untuk juara I daerah, Juara I dan II tingkat
regional, dan Juara I, II, dan III di tingkat Nasional dan Internasional;
3. Penilaian SKP tertinggi diukur dari perolehan nilai kredit partisipasi
masing-masing mahasiswa dalam setiap 1 tatun akademik.
b. Pemanfaatan ruang kesehatan / poliklinik
Tersedia jasa layanan dokter umum yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk
konsultasi kesehatan apabila selama mengikuti perkuliahan mengalami keluhan
ataupun gangguan kesehatan.
4.4.3 Dispensasi Khusus
Ketentuan disepensasi berupa pembebasan seluruh point SKP yang terdapat pada tabel
1-10 di atas dengan ketentuan sebagai berikut :
Tabel 11
Ketentuan Penerima Dispensasi Khusus
No
1

Kategori
Mahasiswa Berprestasi

2

Publikasi Ilmiah

Klasifikasi
Juara 1, 2, dan 3 kejuaraan bidang akademik dan non
akademik tingkat nasional
Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 1,2,3,4, dan 5
Jurnal Internasional Terindeks DOA dan Scopus Q1-5

Catatan :
1. Dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban mengumpulkan point SKP dapat
diberikkan kepada mahasiswa yang berhasil meraih medali dalam kejuaraan
akademik maupun non akademik dan melakukan publikasi ilmiah dengan
ketentuan tersebut di atas, dengan mengumpulkan bukti penunjang kepada
bagian Kemahasiswaan untuk diberikan Surat Keterangan bebas SKP.
2. Bagian Kemahasiswaan atas persetujuan dari Vice Rector for Students and
Alumni Unit mengajukan permohonan dispensasi SKP kepada Rektor Undiknas.
3. Apabila SKP khusus disetujui dan Surat Keputusan Rektor telah diterbitkan,
maka bagian kemahasiswaan akan melakukan penghapusan kewajiban pada
sistem Informasi SKP.
Khusus untuk mahasiswa oenerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah diberlakukan pula
ketentuan khusus yang mengacu pada peraturan penyelenggaraan KIP-Kuliah

4.5 ALUMNI
4.5.1 Pendahuluan
Semakin bertambahnya jumlah mahasiswa yang bergabung dan lulus dari Undiknas
University turut serta juga dalam meningkatkan keberadaan dan jumlah alumni Undiknas
University dari tahun-ketahun. Sebaran lulusan pun beragam, baik di lingkup instansi
pemerintahan maupun swasta serta yang tidak kalah pentingnya banyak diantaranya berperan
aktif dalam menciptakan lapangan pekerjaan yaitu menjadi wiraswastawan atau wirausahawirausaha muda yang tangguh dalam persaingan bisnis dewasa ini. Hal seperti ini tentu
menjadi sebuah kebanggaan dan merupakan potensi tersendiri bagi Undiknas University,
yang nantinya peran alumni ini dapat diikutkan dalam menjaga dan mengembangkan
almamaternya, yakni Undiknas University Denpasar. Dalam hal melanjutkan upaya untuk
pencapaian visi dan misi Undiknas University Denpasar, alumni Undiknas University
Denpasar kemudian diorganisir dalam sebuah wadah yang diberi nama Ikatan Alumni (Ikal)
Undiknas University Denpasar baik di tingkat Universitas, maupun tingkat Fakultas. Tata
kerja dan kepengurusan Ikal diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah
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Tangga (ART) Ikal Undiknas University dan kepengurusannya disahkan dengan SK Rektor
Undiknas University.
4.5.2 Program Kerja Bidang Alumni
Sebagai layaknya sebuah organisasi atau perkumpulan, tentunya ikatan alumni juga
akan melaksanakan berbagai aktifitas kegiatan. Begitu juga halnya Ikal Undiknas University
Denpasar, yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang diantaranya :
1. Melakukan aksi dan partisipasi dalam kegiatan almamaternya
2. Melakukan kegiatan sosial masyarakat pada umumnya
3. Memberikan masukan dengan ikut mengkritisi lembaga dalam hal menentukan
kebijaksanaan-kebijaksanaan
4. Melaksanakan pelatihan dan pengembangan SDM anggota
5. Dalam rangka menambah wawasan mahasiswa, para Alumni yang sukses di dunia
usahanya masing-masing, ikut memberikan tambahan ilmu pengetahuan khususnya
dalam hal praktek di dunia kerja dengan jalan sebagai instruktur lokakarya
6. Para Alumni yang sukses juga sering memberikan informasi mengenai
keberhasilannya di dunia usaha kepada mahasiswa
7. Menyampaikan informasi tentang lowongan kerja bagi anggota alumni yang belum
bekerja
8. Pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggota
9. Menjaga hubungan yang harmonis dengan seluruh civitas akademika Undiknas
,dengan terus menjaga komunikasi melalui berbagai media/saluran komunikasi
Selain kegiatan di atas, peran serta ikatan alumni juga dapat dikatakan sebagai agent
of marketing bagi almamaternya. Persaingan yang cukup ketat di dunia pendidikan khususnya
Perguruan Tinggi, utamanya dalam merebut kepercayaan masyarakat, menjadikan peran
ikatan alumni juga semakin vital. Dalam hal ini, IKAL Undiknas University Denpasar
memiliki tanggungjawab moral dalam hal mempertahankan dan meningkatkan perolehan
mahasiswa baru yaitu dengan :
1. Selalu menjaga nama dan citra almamater dengan baik.
2. Menyampaikan hal-hal yang positif kepada masyarakat lingkungan yang ada disekitar
tempat tinggalnya.
3. Mereferensikan kepada segenap keluarganya yang akan memasuki perguruan tinggi
untuk bergabung ke Undiknas University Denpasar.
4.5.3 Manfaat Sebagai Anggota Alumni
Menjadi anggota alumni tentunya akan memberikan berbagai manfaat bagi setiap
lulusan perguruan tinggi. Untuk setiap lulusan Undiknas University Denpasar yang tergabung
ke dalam IKAL Undiknas University Denpasar akan memiliki kartu keanggotaan, yang dapat
digunakan :
1. Sebagai tanda keanggotaan
2. Untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas Undiknas University
Denpasar seperti: perpustakaan, program pendidikan berkelanjutan, penggunaan
internet dan kartu discount di beberapa counter/usaha yang diajak kerja sama.
Kartu Alumni dapat diperoleh dengan mengisi formulir permohonan menjadi anggota yang
telah disediakan pengurus dan kemudian diajukan kepada pengurus Ikal Universitas
Pendidikan Nasional.
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BAB V
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

5.1 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 (proses pembelajaran)
b. Lokasi Ruang Kuliah
Ruang kuliah Undiknas tersebar di beberapa lokasi kampus yaitu
- Gedung Perdiknas (berlokasi di Jalan Tukad Yeh Aya, Denpasar),
- Gedung Pascasarjana (berlokasi di Jalan Waturenggong, Denpasar)
- Kampus Sarjana (berlokasi di Jalan Bedugul, Denpasar).
c. Pemanfaatan Ruang Kuliah
Ruang kuliah dimanfaatkan selama 5 (lima) hari kerja dalam seminggu, yaitu dari
hari Senin sampai hari Jumat,
Program Reguler :
- Senin – Kamis pukul : 08.00 – 16.00 Wita
- Jumat pukul : 08.00 – 13.00 Wita
Program Ekstensi :
- Senin – Kamis pukul : 18.00 – 22.00 Wita
Program Pascasarjana :
- Senin – Jumat , pukul : 17.00 – 22.00 Wita
- Sabtu, pukul 13.00 - 20.00 wita
d. Penggunaan Ruang Kuliah Secara Khusus
Penggunaan ruang kuliah di luar waktu dan peruntukan sebagaimana diatur di atas
harus mendapat ijin tertulis dari penanggung jawab ruang kelas di tiap unitnya.
a. 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.
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5.2 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 Umum
Pelayanan administrasi umum terpusat di sekretariat Rektor yang terletak di Gedung
A (Jalan Bedugul Sidakarya), untuk Program Pascasarjana (MM, MAP dan MH))
dilakukan di Gedung Pascasarjana (berlokasi di jalan Waturenggong Denpasar)
Waktu Pelayanan
c. Pelayanan administrasi keuangan dan umum dilaksanakan selama lima hari kerja
dalam seminggu, yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat.
1. Bidang Administrasi, Keuangan dan Umum
Senin – Kamis : 08.00 - 16.00 Wita,
Jumat

: 08.00 - 14.00 Wita.

Istirahat

: 12.00-13.00 Wita

2. Administrasi Program Sarjana (S1) pada tiap Fakultas
Senin - Kamis

: 08.00 - 16.00 Wita,

Jumat

: 08.00 – 13.00 Wita.

Istirahat

: 12.00-13.00 Wita

3. Administrasi Program Pascasarjana ( S2)

4.

Senin - Kamis

: 08.00 - 16.00 Wita

Jumat

: 08.00 - 16.00 Wita.

Istirahat

: 12.00 - 13.00 Wita

Administrasi kelas sore
Senin - Jumat : 17.00 - 20.30 Wita.

d. Lunas Pembayaran
Surat keterangan lunas pembayaran diberikan oleh Bidang Administrasi Keuangan
pada unit Human Resources and Finance (HERO) kepada mahasiswa yang akan
diwisuda, cuti kuliah, berhenti kuliah dan mahasiswa aktif setelah yang
bersangkutan menyelesaikan kewajiban administrasi keuangan.
e. Penundaan Pembayaran/Keterlambatan Pembayaran

63

Dalam keadaaan mendesak, mahasiswa dapat memohon untuk diijinkan menunda
pembayaran/terlambat membayar dari jadwal yang telah ditetapkan oleh unit
Human Resources and Finance (HERO) Undiknas. Permohonan penundaan/
keterlambatan pembayaran baru akan diproses jika melampirkan rekomendasi PA
dan pejabat fakultas serta disetujui Kepala Bidang Administrasi Keuangan
Direktorat Sumber Daya Undiknas. Sedangkan untuk mahasiswa Pascasarjana MM,
MAP dan MH, disetujui oleh Direktur Pascasarjana dan bagian administrasi
Keuangan. Penundaan/keterlambatan pembayaran yang melewati waktu studi yang
telah ditetapkan dikenakan biaya pinalty sebesar satu kali SPP.

5.3 KETENTUAN TENTANG PERPUSTAKAAN
a. Pengertian
Perpustakaan merupakan pusat dokumentasi dan informasi yang ditujukan untuk
penunjang proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
Perpustakaan Universitas Pendidikan Nasional dikelola dengan sistem pelayanan
terbuka. Mahasiswa bebas meminjam buku di semua unit perpustakaan kampus
Universitas Pendidikan Nasional.
b. Pelayanan Koleksi
Pelayanan koleksi buku buku

untuk S1 tersentral di lantai II gedung A, Kampus

Sidakarya (jalan Bedugul No. 39 Sidakarya Denpasar), sedangkan Perpustakaan
Kampus S2 (jalan Waturenggong) untuk Program Pascasarjana MM, MAP dan MH.
c. Keanggotaan
Yang berhak menjadi anggota perpustakaan adalah mahasiswa Universitas
Pendidikan Nasional yang terdaftar aktif atau melakukan Her Regestrasi pada
semester yang sedang berjalan.
d. Jumlah dan Waktu Peminjaman
Jumlah Maksimal buku yang dapat dipinjam oleh mahasiswa sebanyak 2 buah buku
dengan jangka waktu selama 3 hari.
Perpanjangan atau peminjaman kembali dapat dilakukan jika mahasiswa sudah
melakukan proses pengembalian dan pengembalian koleksi buku pustaka hanya
dapat dilakukan di perpustakaan dimana koleksi pustaka tersebut dipinjam.
e. Lunas Pustaka
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Surat keterangan lunas pustaka diberikan kepada mahasiswa yang akan diwisuda,
cuti kuliah, berhenti kuliah setelah yang bersangkutan menyelesaikan kewajiban
administrasi perpustakaan.
f. Waktu Pelayanan
Perpustakaan Program Sarjana (S1)
Pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi selama lima hari kerja dalam seminggu,
yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat.
Pelayanan Pagi :
Senin – Kamis

: pukul : 08.00 – 15.00 Wita,

Jumat

: pukul : 08.00 – 15.00 Wita

Istirahat

: pukul : 12.00 – 13.00 Wita

Pelayanan Sore :
Senin – Jumat

: pukul 18.00 – 20.00 Wita

Perpustakaan Program Pascasarjana (S2)
Pelayanan pagi dan sore :
Senin – Kamis

pukul : 08.00 – 20.00 Wita

Jumat

pukul : 08.00 – 20.00 Wita

Sabtu

pukul : 13.00 – 20.00 Wita

Istirahat

pukul : 12.00 – 13.00 Wita

g. Fasilitas Internet
Mahasiswa dapat memanfaatkan fasilitas internet melalui komputer yang ada di
perpustakaan dan komputer yang ditetapkan (pustaka elektronik). Permintaan
percetakan atas pelayanan pustaka elektronik dikenakan biaya.
h. Tata Tertib Perpustakaan
a. Setiap Pengguna/Pengunjung Pusat Perpustakaan Universitas Pendidikan
Nasional wajib meletakkan tas, jaket, map dan semua barang yang tidak
diperlukan di luar ruang Perpustakaan yaitu pada tempat atau rak yang telah
disediakan.
b. Setiap pengguna atau pengunjung perpustakaan wajib mengisi buku kunjungan
yang telah disediakan dengan menyerahkan kartu mahasiswa.
c. Terhadap setiap pengguna/pengunjung perpustakaan yang dicurigai, petugas
perpustakaan berhak melakukan pemeriksaan
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d. Setiap

pengguna/pengunjung

perpustakaan

wajib

menjaga

ketenangan,

kebersihan dan kerapian ruangan perpustakaan.
e. Peminjaman dan pengembalian buku akan dilayani apabila telah menyerahkan
kartu mahasiswa.
f. Semua buku atau bahan pustaka yang telah dikeluarkan dari rak tidak dibenarkan
untuk dimasukkan kembali ke dalam rak oleh pengguna/pengunjung, tetapi
harus diserahkan atau ditempatkan pada tempat yang tersedia untuk itu.
g. Buku yang berkode "R" (reference) tidak diperkenankan untuk dipergunakan/
dipinjamkan diluar perpustakaan.
h. Selama berada di ruang perpustakaan pemakai wajib berpakaian bersih, rapi,
sopan, tidak mcmakai kaos oblong dan sandal (kecuali sakit) dan tidak boleh
merokok.
i. Kehilangan segala barang milik pemakai Perpustakaan di luar tanggungjawab
Perpustakaan Universitas Pendidikan Nasional.
i. Sanksi
1. Keterlambatan pengembalian buku dikenakan sanksi denda.
2. Peminjam yang mengotori atau merobek dengan sengaja atau tidak sengaja buku
yang dipinjam/dibaca dikenakan sanksi untuk mengganti buku yang sama atau
yang sejenis dengan tahun terbaru ditambah dengan membayar biaya proses.
3. Peminjam yang menghilangkan buku dikenakan sanksi mengganti buku yang sama
ditambah dengan biaya keterlambatan dan biaya proses.
4. Mahasiswa yang tidak mengindahkan hal di atas akan dikenakan sanksi
administrative seperti hilangnya hak untuk mengikuti ujian, tidak diyudisium atau
hal lain yang ditetapkan.

5.4 LABORATORIUM KOMPUTER
Untuk melayani mahasiswa Universitas Pendidikan Nasional, Labolatorium
Komputer menawarkan program pelatihan komputer. Program tersebut disusun
sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan mahasisawa dalam upaya
mengembangkan kemampuan penggunaan teknologi aplikasi komputer. Setiap peserta
pelatihan komputer dapat memilih jadwal praktikum yang diikuti sesuai jadwal yang
ditawarkan.
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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 serta
pemrograman bagi mahasiswa Fakultas Teknik. Berkaitan dengan tujuan dan kegiatan
program tersebut maka digunakan dosen tetap Universitas Pendidikan Nasional dan
dosen luar biasa yang memiliki spesifikasi.
Mahasiswa yang wajib mendapat pelayanan Laboratorium Komputer adalah
mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah yang berhubungan dengan Aplikasi
Komputer pada semester yang bersangkutan.

5.5 LABORATORIUM AKUNTANSI DAN MANAJEMEN
Untuk melayani mahasiswa Program Studi Akuntansi dan Manajemen Universitas
Pendidikan Nasional, 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 kemampuan dalam bidang akuntansi dan manajemen.
Setiap peserta praktikum laboratorium akuntansi dan manajemen dapat memilih jadual
pelaksanaan paraktikum yang diikuti sesuai dengan jadual yang ditawarkan.
Adapun manfaat yang diperoleh adalah mengajak membangun rasa percaya diri
dalam membuat dan menganalisis laporan keuangan serta mengajak mahasiswa
mempraktekkan akuntansi dan manajemen dengan lebih aktif, baik dan benar melalui
latihan-latihan. Berkaitan dengan tujuan dan kegiatan program tersebut maka digunakan
dosen tetap Universitas Pendidikan Nasional dan dosen luar biasa yang memiliki
spesifikasi.
Mahasiswa yang wajib mendapat pelayanan Laboratorium Akuntansi adalah
mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah yang berhubungan dengan Aplikasi
Komputer semester yang bersangkutan.

5.6 LABORATORIUM BAHASA ASING
Kebutuhan bahasa asing dirasakan semakin penting dan mendesak, untuk itu
Universitas Pendidikan Nasional menyiapkan dua buah ruang laboratorium bahasa
asing. Untuk melayani mashasiswa Universitas Pendidikan Nasional, Laboratorium
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Bahasa Asing menawarkan 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.
Setiap peserta kursus dapat memilih jadwal pelaksanaan kursus yang diikuti sesuai
jadwal yang ditawarkan.
Mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya, bisa diwisuda apabila telah
memiliki nilai TOEFL. Besar nilai TOEFL ini ditentukan oleh Program Studi yang
bersangkutan dan kegiatan ini dilakukan di Undiknas bekerjasama pihak luar yang
memiliki spesifikasi.

5.7 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.
.
5.8 LABORATORIUM SOSIAL
Untuk aplikasi ilmu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik memiliki Laboratorium
Sosial berupa desa binaan yang didasarkan atas kerjasama Universitas Pendidikan
Nasional dengan Pemerintah Daerah yang membawahi desa yang bersangkutan, serta
laboratorium siaran melalui Radio Komunitas Pendidikan Nasional.

5.9 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.

5.10 LABORATORIUM FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA (FTI)
Fakultas Teknik dan Informatika memiliki laboratorim Teknik Sipil dan Teknik
Elektro.

Laboratorium

Teknik

Sipil

menyelenggarakan

praktikum,

meliputi
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laboratorium beton, laboratorium aggregate, laboratorium geodesi dan laboratorium
tanah.
Untuk jurusan Elektro menyelenggarakan praktikum yang meliputi praktikum
instalasi listrik, praktikum mesin listrik, praktikum dasar elektronika, praktikum
rangkaian logika, praktikum daya, praktikum, listrik, praktikum komputer dalam system
tenaga, praktikum tegangan tinggi.

5.11 KARTU MAHASISWA
a. Kartu Mahasiswa Universitas Pendidikan Nasional adalah kartu identitas mahasiswa
Universitas Pendidikan Nasional yang berfungsi untuk :
1. Pengambilan atau pengisian Formulir Rencana Studi (FRS)
2. Peminjaman buku-buku di perpustakaan
3. Konsultasi ke PA
4. Mengikuti praktikum
5. Pengambilan ijin untuk penelitian
6. Mengikuti ujian
7. Meminta dokumen akademik di Unit Academic Development ( VIRAL)
8. Kegiatan akademik dan/atau kegiatan lain yang menunjang kegiatan akademik.
b. Kartu mahasiswa harus dimiliki oleh setiap mahasiswa yang tercatat
sebagai mahasiswa aktif Universitas Pendidikan Nasional 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 Unit
Academic Development ( VIRAL) 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
Unit Human Resources and Financr ( HERO)
3. Pas photo berwarna ukuran 2 x 3 sejumlah 1 (satu) lembar
4. Mengganti biaya administrasi kartu mahasiswa
e.

Surat keterangan pengganti kartu mahasiswa dikeluarkan oleh Unit
Academic Development ( VIRAL)
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f.

Kartu mahasiswa wajib dikembalikan pada saat pendaftaran Wisuda di
Unit Academic Development ( VIRAL)

5.12 BEASISWA
Universitas Pendidikan Nasional 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 :
i.

Beasiswa Perdiknas Denpasar yaitu berupa pembebasan sumbangan pembinaan
pendidikan (SPP) selama satu semester.

ii.

Beasiswa

dari

instansi

luar

Universitas

Pendidikan

Nasional

(PPA/BBM/Supersemar/TPSDP/ PLN, Bank BRI, Bank Mandiri ).
c. Persyaratan untuk memperoleh beasiswa
Persyaratan Umum meliputi :
1. Mahasiswa yang secara ekonomis membutuhkan dan apabila perlu dapat
membuktikannya dengan surat keterangan.
2. Mahasiswa yang secara akedemis memenuhi persyaratan IPK minimal sesuai
yang ditetapkan masing-masing program beasiswa.
3. Mahasiswa yang sekurang-kurangnya telah menempuh pendidikan selama 4
(empat) semester
4. Memiliki nilai Satuan Kredit Partisipasi mahasiswa (SKPM) minimal 100
5. Khusus untuk beasiswa dari Perdiknas, mahasiswa yang bersangkutan tidak
harus memenuhi point 1,2,3 dan 4, tetapi harus memperoleh IPK tertinggi pada
program studi di angkatannya untuk semester sebelumnya dan/atau prestasi
tertentu pada bakat dan minat.
d. Proses Pengajuan Beasiswa Dari Instansi di Luar Universitas Pendidikan Nasional
e. Mahasisiwa yang berminat dapat mengajukan permohonan beasiswa kepada
Dekan masing-masing fakultas, selanjutnya diserahkan kepada Kepala Bidang
Kemahasiswaan Universitas Pendidikan Nasional.
f. Nama-nama calon yang akan memperoleh beasiswa dari instansi di luar Undiknas
diajukan ke instansi pemberi beasiswa.
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g. Apabila dana beasiswa telah turun, dana akan didistribusikan kepada mahasiswa
yang berhak melalui fakultas.
h. Penetapan beasiswa dari Perdiknas
-

Mahasiswa yang memiliki IPS tertinggi (2,75 ke atas) di setiap fakultas
berhak mendapat beasiswa dari Perdiknas untuk 3 (tiga) angkatan terakhir.

-

Universitas Pendidikan Nasional (Bidang Kemahasiswaan) mengajukan
nama-nama calon penerima beasiswa prestasi ke Perdiknas Denpasar

5.13 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN (INFORMASI BERBASIS
WEB)
a. Pengertian
Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (informasi berbasis Web) merupakan
sarana untuk memperkenalkan kepada mahasiswa, dosen dan karyawan teknologi
berbasis web, menggunakan serta mendapatkan layanan berbasis web. Dengan
penggunaan sistem informasi manajemen pendidikan berbasis web diharapkan
dapat menunjang pelaksanaan dan keberhasilan studi mahasiswa, serta
pengembangan diri dosen maupun karyawan.
b. Pelayanan
Setiap mahasiswa, dosen maupun karyawan berhak mendapatkan layanan sistem
infomasi manajemen pendidikan berbasis Web sesuai bidangnya. Pelayanan sistem
informasi manajemen pendidikan berbasis Web diselenggarakan di ruang
Information Development System (INTENS) Gedung A Lantai 1 (Jalan BedugulSidakarya), serta layanan umum di laboratorium internet di Lantai II Gedung Unit
A (Jalan Bedugul Sidakarya).
Mahasiswa, dosen, maupun karyawan Universitas Pendidikan Nasional dapat
mengakses internet gratis di area kampus dengan menggunakan perangkat yang
dapat terhubung ke internet. Hal tersebut dikarenakan seluruh area kampus
Universitas Pendidikan Nasional telah terhubung dengan internet yang
menggunakan teknologi WiFi oleh provider Biznet dan Icon+.
Masing-masing dosen Universitas Pendidikan Nasional telah dibuatkan account
email dengan domain undiknas (misalnya : admin@undiknas.ac.id) sehingga
masing-masing dosen dapat melakukan kontak dan menjalin hubungan dengan
dosen lain ataupun dengan orang lain secara lebih cepat.
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Universitas Pendidikan Nasional telah memiliki Mailing List untuk seluruh dosen
dan karyawan. Dengan adanya Mailing List ini, seluruh dosen atau karyawan
Universitas Pendidikan Nasional dapat bertukar informasi dengan seluruh dosen
atau karyawan lainnya seputar kegiatan yang sedang atau yang akan dilakukan
oleh Universitas Pendidikan Nasional, atau memberikan informasi-informasi
lainnya yang dianggap perlu untuk di sampaikan.
c. Syarat Penggunaan dan Layanan
i.

Mahasiswa
Mahasiswa yang terdaftar aktif pada semester yang sedang berjalan secara
otomatis berhak mendapat layanan dan manfaat sistem informasi manajemen
kependidikan berbasis Web dan berhak menggunakan laboratorium internet.

ii.

Dosen tetap dan pegawai non kependidikan secara otomatis mendapat layanan
dan memanfaatkan sistem informasi manajemen pendidikan berbasis Web dan
berhak menggunakan laboratorium internet

iii.

Selain mahasiswa, dosen dan karyawan dapat menggunakan laboratorium
internet setelah diijinkan oleh petugas penjaga laboratorium internet.

d. Waktu Pelayanan Laboratorium Internet
Pelayanan laboratorium internet selama lima hari kerja dalam seminggu, yaitu dari
hari Senin sampai dengan Jumat.
Pelayanan Pagi :
Senin - Kamis

pukul : 08.00 - 16.00 Wita

Jumat

pukul : 08.00 - 12.00 Wita

Pelayanan Sore :
Senin - Jumat

pukul : 15.00 - 20.00 Wita

e. Fasilitas Pencetakan
Mahasiswa dapat memanfaatkan fasilitas pencetakan ke hard copy. Permintaan
pencetakan atas layanan laboratorium internet akan dikenakan biaya.
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Gambar Topologi Jaringan LAN dan WLAN Universitas Pendidikan Nasional

5.14 BURSA KERJA
Untuk memperkecil angka pengangguran bagi alumni, Universitas Pendidikan
Nasional memberikan pelayanan masyarakat dalam bidang ketenagakerjaan, dan ajang
memperkenalkan potensi tenaga kerja bagi masyarakat luas, dibentuklah bursa kerja.
Untuk itu, bursa kerja 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.

5.15 FASILITAS PERBANKAN DI UNDIKNAS
Untuk memberikan layanan yang berkaitan dengan keuangan bagi mahasiswa, dosen
dan karyawan, Universitas Pendidikan Nasional menjalin kerjasama dengan Bank Rakyat
Indonesia (BRI) dan Bank BPD Bali. Mahasiswa dapat melakukan pembayaran
kewajiban keuangan sesuai dengan jadwal dan besaran yang telah ditetapkan.

5.16 PELAYANAN KESEHATAN
Pelayanan kesehatan Universitas Pendidikan Nasional dilayani oleh seorang dokter
bertempat di ruang poliklinik Universitas Pendidikan Nasional setiap Senin-Jumat mulai
pukul 08.0-12.00 WITA. Pelayanan Kesehatan ini ditujukan bagi mahasiswa, karyawan dan
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dosen. Mahasiswa yang terdaftar aktif pada setiap semester yang sedang berjalan, karyawan
dan dosen gratis mendapatkan pelayanan kesehatan dan pengobatan standar. Fasilitas
pelayanan Kesehatan yang diberikan meliputi : pengukuran tekanan darah, pengukuran kadar
gula darah, dan obat – obatan estándar.
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BAB VI
PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
6.1. BIDANG KEGIATAN
Bidang Penelitian dan Publikasi Jurnal adalah lembaga yang mempunyai
ruang lingkup melakukan kegiatan koordinasi di bidang penelitian yang berkaitan dengan
ilmu pengetahuan yang meliputi ekonomi, politik, sosial-budaya 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,
serta mengkoordinir luaran hasil penelitian yang dipublikasikan melalui jurnal baik
nasional dan internasional.
Bidang Pengabdian kepada Masyarakat ruang lingkup kegiatannya adalah
mengkoordinasikan dan menjadi pelaksana kegiatan pengabdian pada masyarakat, baik
yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa. Kegiatan pengabdian pada masyarakat di
UNDIKNAS University meliputi bakti sosial atau kerja sosial, KKN di desa, PKL di
instansi pemerintah atau perusahaan-perusahaan BUMN/swasta serta melaksanakan
berbagai penyuluhan mengenai IPTEK dan juga melakukan pembinaan terhadap unsurunsur potensi masyarakat, baik yang ada di pedesaan maupun di perkotaan. Pengabdian
kepada Masyarakat juga nerupakan instansi yang...

6.2. BIDANG PENELITIAN DAN PUBLIKASI JURNAL
1. Penelitian bagi Dosen UNDIKNAS
a). Penelitian dosen dapat di lakukan secara individu maupun kelompok;
b). Dosen membuat proposal penelitian dan diajukan ke Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat bidang Penelitian dan Publikasi Jurnal sesuai jadwal
kegiatan Hibah Penelitian Internal. Pedoman pelaksanaan hibah internal telah
dituangkan dalam Buku Panduan Hibah Penelitian Undiknas;
c). Proposal selanjutnya akan dilakukan penilaian oleh tim review penelitian serta
melibatkan reviewer eksternal taraf nasional;
d). Setelah dibahas dan disetujui, untuk penelitian yang dibiayai oleh lembaga
(UNDIKNAS), proposal diajukan dan dimohonkan dana ke Rektor.
e). Setelah mendapat persetujuan dari Rektor untuk penelitian yang dibiayai oleh
UNDIKNAS, maka dana penelitian dicairkan atau direalisasikan tahap I sebesar 40%
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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, laporan hasil penelitian serta luaran yang
ditargetkan diserahkan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
g). Luaran hasil penelitian akan divalidasi dan disesuaikan dengan target yang
dicantumkan pada proposal. Jika luaran telah dinyatakan valid, LP2M memohonkan
dana tahap ke-2, yakni sebesar 60% dari total anggaran biaya penelitian ke lembaga
(UNDIKNAS);
2. Penelitian bagi Mahasiswa UNDIKNAS.
Penelitian yang dilakukan mahasiswa UNDIKNAS terpusat pada Student Research
Center dibawah Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan.
a) Mahasiswa membuat proposal penelitian dan diajukan kepada ketua program studi
masing-masing;
b). Proposal yang telah mendapatkan persetujuan ketua program studi, selanjutnya
dibuatkan SK penetapan dosen pembimbing;
c). Penyusunan proposal penelitian mahasiswa di bawah bimbingan seorang dosen
pembimbing;
d). Proposal mahasiswa selanjutnya dikaji oleh tim pembahas dan apabila
mendapatkan persetujuan, maka proposal tersebut dapat dilanjutkan untuk
melaksanakan penelitian;
e). Hasil penelitian mahasiswa berupa Skripsi/Tugas Akhir dan Tesis selanjutnya diuji
oleh tim penguji. Setelah dinyatakan lulus, mahasiswa membuat laporan sebanyak
3 eksemplar. Laporan tersebut didstribusikan kepada : (a) PPK, (b) Ketua Program
Studi, (c) Perpustakaan UNDIKNAS University;
f). Model pelaporan dan format penelitian diatur tersendiri dalam buku pedoman di
masing-masing program studi;
g). Untuk penelitian mahasiswa yang pembiayaannya dari institusi atau individu yang
bukan Skripsi/Tugas Akhir dan Tesis, maka prosedur penelitiannya sesuai dengan
prosedur penelitian dosen.
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6.3. BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Bidang Pengabdian kepada Masyarakat bertugas dalam mengkoordinasikan segala
kegiatan yang berhubungan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di
lingkungan Universitas Pendidikan Nasional dalam bentuk kuliah kerja nyata (KKN) dan
praktik kerja lapangan (PKL).
Kuliah Kerja Nyata (KKN)
Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan
pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk berinteraksi dengan masyarakat di luar kampus,
dan secara langsung mengidentifikasikan masalah-masalah serta membantu menangani
permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan wilayah di lokasi KKN. Aspek
fundamental yang terkandung dalam KKN antara lain pendekatan interdisipliner dan
komprehensif, lintas sektoral, dimensi yang luas dan kepragmantisan dan keterlibatan secara
aktif, bentuk dari Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini adalah KKN tematik.
KKN Tematik adalah KKN yang orientasi program kegiatannya terfokus pada bidang
tertentu sesuai dengan permasalahan kemasyarakatan dan atau arah kebijakan pembangunan
yang diselenggarakan pemerintah wilayah tertentu (Kabupaten/Kota).
Adapun tujuan dari KKN adalah sebagai berikut :
1. Terhadap masalah kompleks yang dihadapi oleh masyarakat.
2. Memberikan pendidikan pelengkap kepada mahasiswa dan membantu pemberdayaan
masyarakat,
3. Memberikan pendidikan pelengkap kepada mahasiswa dan membantu pemberdayaan
masyarakat,
4. Mendekatkan

kampus

kepada masyarakat

untuk

penyesuaian

dengan

tuntutan

pemberdayaan, pembangunan, dan kebutuhan masyarakat.
5. Menanamkan nilai kepribadian, yang meliputi Nasionalisme dan Jiwa Pancasila, keuletan
yang di dasarkan pada etos kerja dan tanggung jawab, serta kemandirian, kepemimpinan,
dan kewirausahaan.
Serta manfaat dari pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah sebagai beikut :
1. Bagi Mahasiswa
Sebagai latihan untuk menerapkan dan mempraktekkan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang diperoleh selama mengikuti kuliah di masyarakat.
2.

Bagi Perguruan Tinggi
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Sebagai alat ukur seberapa jauh mahasiswa memahami dan mengaplikasikan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang didapatkan selama masa perkuliahan di masyrakat.
3.

Bagi Masyarakat, Mitra, Pemerintah Daerah
Memperoleh bantuan pemikiran dan ilmu pengetahuan dalam merencanakan dan
melaksanakan pembangunan. Memperoleh cara-cara baru yang dibutuhkan untuk
merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan pembangunan.

Praktek Kerja Lapangan
A. Pengertian PKL
Praktek Kerja Lapangan adalah suatu kegiatan akademis yang wajib dilaksanakan oleh
mahasiswa melalui magang kerja di suatu perusahaan, organisasi atau instansi baik
pemerintah maupun swasta.
Praktek Kerja Lapangan merupakan sebagian syarat yang diperlukan untuk memperoleh
gelar Sarjana pada Universitas Pendidikan Nasional.
B. Tujuan PKL
Tujuan dilaksanakannya PKL adalah:
1.

Memberikan bekal keterampilan praktis kepada mahasiswa sehingga mampu
bekerja di lapangan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang ilmu
yang dkuasainya.

2.

Memberikan bekal manajerial dan organisasi secara nyata kepada mahasiswa.

3.

Meningkatkan kemampuan dalam melakukan analisis situasi di tempat pelaksanaan
PKL berdasarkan kaidah ilmiah.

4.

Mengimplementasikan kedalaman penguasaan teori yang diterapkan pada keadaan
sebenarnya dilapangan.

5.

Melatih kemampuan mahasiswa sebagai agen-agen pemecahan masalah dan pencari
solusi yang tepat dalam perusahaan.

C. Manfaat
4. Bagi Mahasiswa
Sebagai latihan untuk menerapkan dan mempraktekkan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang diperoleh selama mengikuti kuliah di lapangan pekerjaan
sesungguhnya.
5. Bagi Perguruan Tinggi
Sebagai alat ukur seberapa jauh mahasiswa memahami dan mengaplikasikan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang didapatkan selama masa perkuliahan.
78

6. Bagi perusahaan atau organisasi
Sebagai referensi untuk memperoleh sumber daya manusia yang dibutuhkan di
kemudian hari serta mendapatkan masukan dari laporan yang disusun mahasiswa
selama masa PKL.
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