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KATA PENGANTAR 

 

Dengan berjalannya waktu maka banyak tuntutan yang diarahkan 

pada penyelenggaraan proses pembelajaran di semua Program Studi di 

lingkungan Program Pascasarjana Universitas Warmadewa (PPs-Unwar). 

Sehubungan dengan hal itu, dipandang perlu dikeluarkan Buku Pedoman 

Akademik Program Magister PPs-Unwar sebagai hasil revisi buku pedoman 

sebelumnya supaya sesuai dengan tuntutan stakeholder. Buku Pedoman 

Akademik ini sangat dibutuhkan keberadaannya sebagai penuntun dan 

pegangan, baik untuk calon mahasiswa, mahasiswa, dosen, maupun 

pengelola PPs-Unwar. Buku ini memuat ketentuan-ketentuan umum tentang 

syarat-syarat penerimaan mahasiswa, kurikulum, evaluasi dan batas waktu 

studi serta sanksi akademik yang harus ditaati oleh semua mahasiswa PPs-

Unwar dan semua staf di lingkungan PPs-Unwar. 

Buku Pedoman Akademik ini telah dibahas pada rapat-rapat yang 

dilaksanakan oleh Tim yang diikuti oleh semua Ketua Program Studi 

Magister di lingkungan PPs-Unwar. Keberadaan Buku Pedoman Akademik 

ini diharapkan dapat lebih memantapkan penyelenggaraan proses belajar 

mengajar sehingga visi dapat diwujudkan, misi dapat dilaksanakan dan 

tujuan dapat dicapai yaitu untuk meningkatkan mutu luaran. 

Kami berharap agar staf pengajar, pengelola PPs-Unwar, dan 

mahasiswa PPs-Unwar mengetahui, memahami, dan mengikuti semua 

peraturan dan ketentuan yang tercantum dalam Buku Pedoman Akademik 

ini. Bila ada perubahan dalam implementasinya, akan disampaikan baik 

kepada dosen maupun mahasiswa melalui Ketua Program Studi. 

Semoga dengan diterbitkannya Buku Pedoman Akademik ini 

kegiatan yang telah direncanakan oleh semua program studi dapat 

dilaksanakan lebih lancar dan mantap. 

 

 

 

 

 

 

 

Universitas Warmadewa 
Program Pascasarjana 

Penyusun. 
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SAMBUTAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA 

UNIVERSITAS WARMADEWA 

 

Om Swastyastu, 

 

Puja dan puji syukur kita panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang 

Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa serta Ida Sri Kesari Warmadewa karena 

berkat  kehendak-Nya Buku Pedoman Akademik Program Magister pada 

Program Pascasarjana Universias Warmadewa (PPs-Unwar) ini dapat 

diterbitkan. Buku ini kami anggap sangat penting yang akan membantu 

proses pembelajaran pada PPs-Unwar sehingga menghasilkan luaran 

magister yang bermutu, berintegritas, dan berwawasan lingkungan 

kepariwisataan. Program Pascasarjana sebagai bagian dari Universitas 

Warmadewa mempunyai posisi yang sangat strategis dalam pengembangan 

Universitas Warmadewa. Program Pascasarjana Universitas Warmadewa 

bertugas mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas.  

Buku Pedoman Akademik ini diharapkan dapat dijadikan petunjuk 

dan pedoman sejak awal mahasiswa memasuki PPs-Unwar Pascasarjana 

Universitas Warmadewa. Dengan demikian, sejak awal para mahasiswa 

dapat melihat dengan jelas apa yang harus mereka capai dan bagaimana cara 

mencapainya. Buku Pedoman Akademik ini sangat penting bagi pengelola , 

dosen, dan mahasiswa PPS-Unwar sebagai panduan umum dalam 

mengembangkan institusi ini kedepan. Karena perkembangan ilmu yang 

demikian cepat serta perkembangan strategi pendidikan yang juga sangat 

cepat, maka Buku Pedoman Akademik ini harus terus menerus disesuaikan 

dengan perkembangan yang terjadi supaya institusi ini dapat menjalankan 

tugasnya dengan baik. 

 

Om Santi Santi Santi Om 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denpasar,         

Universitas Warmadewa 

Direktur, 

 

 

 

Prof. Dr. Ir. I Gde Suranaya Pandit, MP. 

NIDN. 0804036101 
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Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali 
 

 

SURAT KEPUTUSAN 
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  

UNIVERSITAS WARMADEWA 

 NOMOR :        /UW-PPs/PD-10/X/2017 

 

Tentang  

 

Pemberlakuan Buku Pedoman Akademik Program Magister 

Program Pascasarjana Universitas Warmadewa  
 

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  

 
Menimbang : a.    Bahwa Program Pascasarjana Universitas Warmadewa baru berdiri 

tanggal 9 Juni 2012, sehingga masih membutuhkan Pedoman 

Suasana Akademik agar dapat menyelenggarakan pendidikan 

magister sebagaimana yang diharapkan; 
  b.    Bahwa untuk maksud tersebut di atas telah disusun Buku Pedoman   

Akademik Program Magister; 

  c.    Bahwa agar Buku Pedoman Akademik Program Magister Program 

Pascasarjana Universitas Warmadewa ini dapat berlaku bagi 

pimpinan, seluruh civitas akademika, dan tenaga kependidikan 

Program Pascasarjana Universitas Warmadewa, maka perlu 

ditetapkan dengan surat keputusan. 

   

Mengingat : 1. UU. Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

  2. UU. Nomor: 16 Tahun 2001, tentang Yayasan; 

  3. UU. Nomor: 28 Tahun 2004, tentang Perubahan Undang-undang 

Nomor: 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; 

  4. PP. Nomor: 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi; 

  5. Keputusan Dewan Pembina Korpri Provinsi Bali Nomor: 

57/Wan.Prop./X/KP/1984 tanggal 12 Oktober 1984 tentang 

Pembentukan Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali; 

  6. Kepmen. Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor: AHU-

2277.AH.01.04.Tahun 2010 tentang pengesahan Yayasan; 

  7. Kepmen. Pendidikan Nasional RI Nomor: 93/E/O/2011, tanggal 4 

Mei 2011, tentang penyelenggaraan Program Studi  Manajemen 

(S-2) Universitas Warmadewa; 

  8. Kepmen. Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nomor : 297/E/O/2011, 

tanggal 21 Desember 2011, tentang penyelenggaraan Program 

http://www.warmadewa.ac.id/
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Studi Ilmu Hukum (S-2) Universitas Warmadewa; 

  9. Kepmen. Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nomor : 287/E/O/2012, 

tertanggal 30 Agustus 2012, tentang penyelenggaraan Program 

Studi Magister (S-2) Linguistik Universitas Warmadewa; 

  10. Kepmen. Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nomor : 38/E/O/2014, 

tertanggal 29 April 2014, tentang penyelenggaraan Program Studi 

Magister (S-2) Administrasi Publik Universitas Warmadewa; 

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Republik Indonesia Nomor 54/KPT/I/2016 Tertanggal 20 Januari 

2016 tentang pembukaan program studi Kenotariatan Program 

Magister Pada Universitas Warmadewa di Denpasar yang 

diselenggarakan oleh Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali. 

  12. Akta Notaris J.S. Wibisono, SH, Nomor: 83 tanggal 22 Oktober 

1984 Notaris di Denpasar tentang Pembentukan Yayasan 

Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali; 

  13. Keputusan Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali Nomor:  

05/Yas.Korps/VII/1984 tanggal 17 Juli 1984 tentang Pembentukan 

Universitas Warmadewa; 

  14. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan 

Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali; 

  15. Statuta dan Organisasi Tata Kerja Universitas Warmadewa 

Tahun 2015; 

  16. Peraturan Kepegawaian Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsii 

Bali Bali; 

  17. Surat Keputusan Yayasan Nomor: 641/Yas.Korps/IX/2012, 

tentang Organisasi dan Tata Kelola Program Pascasarjana 

Universitas Warmadewa, tanggal 1 September 2012. 

  18. Surat Keputusan Yayasan Nomor: 27/Yas.Korps/III/2015, 

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor periode 2011-

2015, tanggal 7 Maret 2015 

   

Memper- 

hatikan 
: 1. SK. Rektor Universitas Warmadewa Nomor : 791/Unwar/KP-

02/2012, tanggal 19 Juli 2012 tentang Perubahan Pertama Kali 

Surat Keputusan Rektor Universitas Warmadewa tentang 

Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural dan Mutasi 

Staf Administrasi di Lingkungan Universitas Warmadewa; 

  2. SK. Rektor Universitas Warmadewa Nomor : 637/Unwar/UR-

03/2012, tanggal 9 Juni 2012 tentang Program Pascasarjana. 

   

Menetapkan : MEMUTUSKAN  
   

Pertama : Pemberlakuan Buku Pedoman Akademik Program Magister 

Program Pascasarjana  Universitas Warmadewa yang merupakan 

bagian tak terpisahkan dari keputusan ini sebagai pedoman dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan Tridharma 

Perguruan Tinggi; 
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Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam Buku Pedoman Akademik  ini 

akan diatur sebagai aturan tambahan, setelah mendapatkan 

pertimbangan yang bijak tanpa merugikan penyelenggaraan 

program pendidikan; 

Ketiga : Buku Pedoman Akademik Program Magister ini akan ditinjau 

dalam waktu 4 (empat) tahun atau apabila terjadi perubahan 

kebijakan dan peraturan ditingkat Program Pascasarjana dan 

Universitas  Warmadewa; 

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan 

dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana 

mestinya. 
 
 
 
   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada: 

1.  Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali. 

2.  Rektor Universitas Warmadewa. 

3.  Dekan FE, FH, FS, dan FISIP Universitas Warmadewa. 

4.  Sekretaris PPs Unwar. 

5.  Ka UPM PPs Unwar. 

6.  Ka Prodi MM, MIH, MIL, MAP dan MKN PPs Unwar. 

7.  Arsip. 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di :  Denpasar 

Pada tanggal : 15 Januari 2016 

 

Universitas Warmadewa 

Program Pascasarjana 

Direktur, 

 

 

Prof. Dr. Ir. I Gde Suranaya Pandit, MP. 

NIDN. 0804036101 
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BAB I 

SEJARAH, KETENTUAN UMUM, VISI, MISI, DAN TUJUAN 

 

1.1.  Sejarah Singkat Program Pascasarjana Universitas Warmadewa 

 Universitas Warmadewa lahir pada tanggal 17 September 1984 yang 

didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali. 

Selanjutnya dibentuk 7 Fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, 

Fakultas Sastra, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Pertanian, 

Fakultas Teknik dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kemudian 

dibentuk lagi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. 

 Sesuai dengan kondisi dan perkembangannya dibentuklah PPs-Unwar 

Universitas Warmadewa (PPs-Unwar) didirikan berdasarkan ketentuan Statuta 

Unwar tahun 2011 Pasal 54 ayat (1) bahwa PPs Unwar memenuhi syarat 

menjadi setingkat Fakultas berdasarkan SK Rektor Unwar No. 791/Unwar/KP-

02/2012, tanggal 19 Juli 2012. Program Studi Magister Manajemen merupakan 

titik awal mulainya pendidikan strata 2 di Universitas Warmadewa dengan 

turunnya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 

93/E/O/2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi Magister Manajemen (S-

2) tertanggal 4 Mei 2011. Selanjutnya menyusul Program Studi Magister (S-2) 

Ilmu Hukum dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia No. 297/E/O/2011 tanggal 21 Desember 2011. Program Studi 

Magister Linguistik (S-2) dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia No. 287/E/O/2012 tertanggal 30 Agustus 2012, terakhir 

Program Studi Magister (S-2) Administrasi Publik melalui Kepmen. Pendidikan 

dan Kebudayaan RI, Nomor : 38/E/O/2014, tertanggal 29 April 2014. 

Melalui Surat Keputusan No. 791/UNWAR/KP-2/2012 diangkatlah, 

Direktur, Wakil Direktur I (Bidang Akademik dan Kemahasiswaan), dan 

Wakil Direktur II (Bidang Administrasi Umum dan Keuangan). Direktur 

PPs Unwar yang pertama dijabat oleh Prof. Dr. Ir. I Gde Suranaya Pandit, 

MP. dibantu oleh Wakil Direktur I Prof. Dr. Ir. I Wayan Runa, MT. dan 

Wakil Direktur II I Ketut Selamet SE, M.Si.  

 

1.2 Ketentuan Umum 

1. Yayasan adalah Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali yang 

dibentuk oleh Dewan Pembina KORPRI Propinsi Bali dengan Keputusan 

No: 57/Wan.Prop/X/KP/84 tanggal 12 Oktober 1984 disahkan dengan 

Akte Notaris J.S. Wibisono, SH., Nomor: 83 tanggal 22 Oktober 1984, 

yang kemudian diubah dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum 

dan Hak Azasi Manusia RI No. AHU-2277.AH.01.04 tahun 2010. 

2. Universitas adalah Universitas Warmadewa. 
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3. Rektor adalah Rektor Universitas Warmadewa. 

4. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Warmadewa. 

5. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Warmadewa. 

6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) adalah 

LP2M Universitas Warmadewa. 

7. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah LPM Universitas Warmadewa. 

8. Program Pascasarjana adalah Program Pascasarjana Universitas 

Warmadewa, disingkat PPs-Unwar. 

9. Direktur adalah Direktur PPs-Unwar. 

10. Direktur dibantu oleh Sekretaris. 

11. Badan Perwakilan Pascasarjana (BPPs) adalah Badan Perwakilan 

Tertinggi  PPs-Unwar. 

12. Guru Besar adalah jabatan akademik tertinggi bagi dosen tetap Universitas 

Warmadewa. 

13. Unit Penjaminan Mutu PPs-Unwar (UPMPPs) adalah Unit Penjaminan 

Mutu Pascasarjana Universitas Warmadewa. 

14. Program Doktor merupakan pendidikan akademik strata 3 (S-3) yang 

diperuntukkan bagi lulusan Program Magister atau sederajat sehingga 

mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada 

pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui 

penalaran dan penelitian ilmiah. 

15. Program Magister merupakan pendidikan akademik strata 2 (S-2) yang 

diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu 

mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi 

melalui penalaran dan penelitian ilmiah. 

16. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman 

penyelenggaraan pendidikan akademik yang diselenggarakan atas dasar 

suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai 

pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum. 

17. Ketua Program Studi (Kaprodi) Magister/Doktor  adalah Ketua Program 

Studi Program Magister/Doktor di lingkungan PPs-Unwar. 

18. Sekretaris Program Studi (SPS) Magister/Doktor adalah Sekretaris 

Program Studi Magister/Doktor di lingkungan PPs-Unwar. 

19. Pembimbing Akademik (PA) adalah tenaga akademik yang diberikan 

tugas untuk membimbing peserta didik sampai menyelesaikan pendidikan.  

20. Pembimbing Tesis, untuk selanjutnya disebut pembimbing, adalah tenaga 

akademik yang berjabatan akademik sebagai Guru Besar atau Lektor 

Kepala dengan strata pendidikan doktor untuk pembimbing 1 dan magister 

untuk pembimbing 2 sesuai kebutuhan dan relevansi bidang keilmuan  
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yang diberikan tugas membimbing mahasiswa khususnya dalam proses 

penyusunan tesis sampai ujian. 

21. Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi dan atau penelitian 

mendalam yang dilakukan secara mandiri yang menunjukkan penguasaan 

substansi keilmuan serta kemampuan mengembangkan ilmu tersebut di 

bawah bimbingan 2 (dua) orang pembimbing tesis. 

22. Penelitian adalah kegiatan akademik yang taat kaidah dan menggunakan 

penalaran ilmiah serta memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu 

yang bersangkutan, dalam upaya menemukan kebenaran dan/atau 

menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi atau seni. 

23. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian 

dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan proses 

pembelajaran di perguruan tinggi. 

24. Tenaga pendidik adalah dosen yang diberi tugas mengampu suatu mata 

kuliah dengan kualifikasi sesuai dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yaitu dosen yang 

memiliki kualifikasi pendidikan S-3 sebagai penanggung jawab mata 

kuliah dan asisten dosen yang memiliki kualifikasi pendidikan S-2 dengan 

jabatan akademik serendah-rendahnya lektor kepala sesuai bidang 

keilmuannya. 

25. Sistem Kredit adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan 

menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi 

mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman bekerja dan studi mahasiswa, 

pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program. 

26. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dua belas sampai 

enam belas minggu kuliah atau kegiatan terjadwal yang lain, berikut 

kegiatan yang menyertai, termasuk dua sampai dengan tiga minggu 

kegiatan penilaian. 

27. Satuan kredit semester, selanjutnya disebut sks adalah takaran 

penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu 

semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam (60 

menit) perkuliahan atau 2 jam (120 menit) praktikum atau 4 jam (360 

menit) kerja lapangan dan setiap kegiatan  diiringi oleh 1 jam sampai 2 

jam kegiatan terstruktur dan 1 jam sampai 2 jam kegiatan mandiri. 

28. Kartu Rencana Studi, selanjutnya disebut KRS adalah kartu yang memuat 

daftar mata kuliah wajib dan pilihan peserta didik dari sejumlah mata 

kuliah yang ditawarkan pada satu semester berdasarkan kewajiban, minat 

dan kemampuan. 
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29. Koordinator konsentrasi adalah tenaga akademik yang bertanggung 

jawab terhadap proses pembelajaran dikonsentrasi tiap-tiap program 

studi. 

30. Pakar adalah tenaga ahli dibidang keilmuan atau bidang profesional 

tertentu yang diperlukan oleh mahasiswa dalam melakukan penelitian 

dan penulisan tesis. 

 

1.3  Visi, Misi, dan Tujuan PPs-Unwar     

Dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan pada PPs-

Unwar senantiasa berpedoman pada visi, misi, dan tujuan PPs-Unwar. 

 

1.3.1 Visi 

Terwujudnya PPs-Unwar sebagai pusat pendidikan dan pengembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi  berdasarkan Pola Ilmiah Pokok Lingkungan 

Kepariwisataan sehingga dapat menghasilkan magister dan doktor yang 

memiliki daya saing global tahun 2034. 

 

1.3.2 Misi 

1. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berbasis kearifan lokal, 

didukung teknologi informasi (TI) dengan implementasi sistem penjaminan 

mutu, sehingga mampu menghasilkan magister / doktor yang memiliki daya 

saing, bermoral dan berintergritas sesuai tuntutan masyarakat. 

2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. 

3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan untuk menciptakan 

konsep baru, memimpin riset pengembangan ilmu, memecahkan masalah 

secara interdisipliner. 

4. Mengembangkan kerjasama kemitraan dengan berbagai institusi pemerintah 

dan swasta.  

 

1.3.3 Tujuan  

Tujuan penyelenggaraan pendidikan PPs-Unwar adalah untuk: 

1. Menghasilkan lulusan berkualitas, berdaya saing global, bermoral dan 

berintegritas untuk mampu mengembangkan dan memutahirkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi  dengan penguasaan dan pemahaman yang 

mendalam terhadap pendekatan metode ilmiah selaras dengan tuntutan 

masyarakat global. 

2. Menghasilkan penelitian, baik penelitian dasar maupun penelitian terapan 

yang bermanfaat untuk memecahkan permasalahan nyata di bidang ilmu 
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pengetahuan dan teknologi melalui penciptaan konsep baru, pengembangan 

ilmu secara interdisipliner. 

3. Mampu memanfaatkan hasil-hasil penelitian untuk kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat agar terwujud insan intelektual yang peduli terhadap 

lingkungan masyarakat sekitarnya dan sebagai pengayaan materi dalam 

proses pembelajaran (study excercusy). 

4. Menciptakan tata kelola kelembangaan yang memenuhi prinsip-prinsip tata 

kelola yang baik (good governance) dan mampu menghasilkan jaringan 

kerjasama atau kemitraan dengan berbagai institusi yang relevan dalam 

upaya melaksanakan misi untuk mencapai visi PPs-Unwar. 
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BAB II 

STRUKTUR ORGANISASI 

 

2.1 Struktur Organisasi Program Magister 

1. Pengelolaan Program Magister dilakukan oleh Pimpinan PPs-Unwar yang 

struktur organisasinya terdiri atas: 

a. Pimpinan. 

b. Sekretaris. 

c. Badan Perwakilan Pascasarjana. 

d. Dekan Fakultas. 

e. Unit Penjaminan Mutu PPs-Unwar. 

f. Unsur Pelaksana Akademik. 

g. Unsur Penunjang Pelaksana Pendidikan dan Administrasi. 

2. Pimpinan terdiri atas Direktur. 

3. Sekretaris bertugas membantu Direktur dalam menjalankan tugasnya. 

4. Badan Perwakilan Pascasarjana (BPPs) adalah badan normatif yang 

merupakan perwakilan tertinggi pada PPs-Unwar yang keanggotaannya 

terdiri atas: 

a. Guru Besar. 

b. Direktur. 

c. Wakil Direktur. 

d. Ketua Program Studi Magister / Doktor. 

e. Wakil Dosen. 

5. BPPs dari Wakil Dosen adalah wakil dosen dari masing-masing Program 

Magister dan/atau Program Doktor sebanyak 2 (dua) orang dosen yang 

mengajar atau membimbing di lingkungan PPs-Unwar dengan jabatan 

akademik minimal Lektor Kepala. 

6. Proses pengangkatan anggota BPPs dari wakil dosen melalui usulan di 

Program Studi Magister dan atau Doktor, disetujui Direktur dengan masa 

keanggotaan tidak lebih dari (2) dua kali periode berturut-turut. 

7. Fakultas adalah lembaga yang merupakan pengusul terbentuknya program 

studi magister dan doktor mempunyai tugas, fungsi, dan tanggungjawab 

mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan pelaksanaan tridharma 

perguruan tinggi dan administrasi keuangan dengan PPs-Unwar berkaitan 

dengan program studi magister dan doktor masing-masing. 

8. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggungjawab, Fakultas 

dilaksanakan oleh Dekan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Direktur 

dan atau sebaliknya. Unit Penjaminan Mutu PPs-Unwar (UPMPPs) 

mempunyai lingkup kerja mencakup semua program studi magister dan 

doktor serta pengelola PPs-Unwar. 
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9. Dalam menjalankan tugas dan  fungsi,  UPMPPs dipimpin oleh Ketua 

UPMPPs yang bertanggung jawab kepada Direktur.  

10. Ketua UPMPPs dibantu oleh seorang Sekretaris UPMPPs. 

11. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Ketua UPMPPs senantiasa 

berkoordinasi dengan Direktur dan Ketua Program Studi Magister dan 

Doktor. 

12. Unsur Pelaksana Akademik terdiri atas unsur pengelola sumber daya 

akademik/Tenaga Pendidik (Dosen) yaitu: 

a. Program Studi Magister Manajemen (PS. MM). 

b. Program Studi Magister Ilmu Hukum (PS. MIH). 

c. Program Studi Magister Linguistik (PS. MIL). 

d. Program Studi Magister Administrasi Publik (PS. MAP) 

e. Program Studi Magister Kenotariatan (PS. MKN), dan 

f. Program Doktor.  

13. Program Magister dan atau Program Doktor dipimpin oleh Ketua Program 

Studi (Kaprodi) Magister dan Ketua Program Studi (Kaprodi) Doktor yang 

masing-masing dibantu oleh seorang Sekretaris dan dapat dibantu tenaga 

administrasi yang ditugaskan oleh Direktur. 

14. Unsur Penunjang Pelaksana Pendidikan dan Administrasi adalah Bagian 

Tata Usaha PPs-Unwar yang terdiri atas: 

a. Sub Bagian  Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan. 

b. Sub Bagian  Keuangan dan Administrasi Umum. 

15. Bagian Tata Usaha PPs-Unwar dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha yang 

membawahi Kepala Sub Bagian dan unsur staf Tata Usaha. 

16. Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan Program Magister, Pimpinan 

PPs-Unwar bekerja sama dengan: 

a. Ketua Program Studi, sesuai dengan bidang ilmu. 

b. Koordinator Konsentrasi sesuai dengan bidang ilmu. 

c. Kepala Bagian Tata Usaha dan Sub bagian Tata Usaha. 

d. Komisi, Satuan Tugas, dan Unit lain yang dipandang perlu.  

 

Skema struktur organisasi PPs-Unwar Universitas Warmadewa serta 

hubungan antara Pimpinan PPs-Unwar, Dekan, dan Kaprodi dapat dilihat 

pada lampiran 1. 
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2.2 Tugas dan Wewenang Pengelola Program Magister 

2.2.1 Unsur Pimpinan 

1. Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan,  

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan pembinaan tenaga 

pendidik dan kependidikan, serta mahasiswa. 

2. Untuk melaksanakan tugas tersebut Direktur mempunyai fungsi 

mengkoordinasikan, mengkonsultasikan, dan mempertanggungjawabkan: 

a. Pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan kemajuan 

pengembangan Program Studi Magister, meliputi penerimaan mahasiswa 

baru, proses pendidikan, UTS, UAS, proses pengajuan tesis dan 

ujiannya, yudisium, pengajuan proses akreditasi. 

b. Pelaksanaan penelitian oleh tenaga pendidik/dosen, baik dengan biaya 

sendiri, biaya universitas atau dana hibah/dana pemerintah maupun 

swasta dengan LEMLIT. 

c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh tenaga pendidik/dosen, 

baik dengan biaya sendiri, biaya universitas atau dana hibah/dana 

pemerintah maupun swasta dengan LPM. 

d. Pelaksanaan tridharma perguruan tinggi terkait dengan Program Magister 

dan Program Doktor secara intensif dengan Dekan Fakultas. 

e. Perencanaan pembentukkan dan pengusulan program studi baru, baik 

Program Magister maupun Program Doktor sesuai kebutuhan dan 

kemampuan sumberdaya yang ada bekerjasama dengan Dekan terkait. 

f. Pelaksanaan kerjasama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri 

berkenaan dengan perencanaan dan pelaksanaan tridharma untuk 

pengembangan PPs-Unwar. 

g. Pelaksanaan administrasi umum dan keuangan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dalam 

pengembangan PPs-Unwar dalam bentuk RKAT dan PO. 

3. Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktur dibantu oleh Sekretaris yang 

bertanggung jawab kepada Direktur. 

4. Sekretaris mempunyai tugas mewakili Direktur dalam mengkoordinasikan 

pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat, pendidikan yang bersifat ekstra kurikuler, serta bidang 

Administrasi Umum dan Keuangan dengan Ketua Program Studi Magister 

dan Doktor. Untuk melaksanakan tugas ini, Sekretaris mempunyai fungsi 

menilik serta mengkoordinasikan kegiatan dilingkungan PPs-Unwar yang 

meliputi: 

a. Merencanakan, pelaksanaan, dan pengembangan pendidikan, penelitian   

serta pengabdian kepada masyarakat. 
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b. Mempersiapkan program pendidikan baru berbagai bidang, baik Program 

Magister maupun Program Doktor.  

c. Menyusun program bagi usaha pengembangan daya penalaran 

mahasiswa. 

d. Merencanakan dan melaksanakan program kerjasama pendidikan, 

penelitian, pengabdian kepada masyarakat dengan pelaksana akademik  

di lingkungan universitas.  

e. Mengelola data menyangkut  pendidikan,  penelitian dan   pengabdian 

kepada masyarakat.  

f. Mengkoordinasikan pemanfaatan tenaga akademik fakultas berkenaan 

dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di masing-masing 

Program Magister dan/atau Program Doktor. 

g. Mengelola keuangan. 

h. Mengurus kepegawaian. 

i. Mengelola perlengkapan/inventaris. 

j. Pengurusan kerumahtanggaan dan memelihara ketertiban. 

k. Mengurus ketatausahaan. 

l. Menyelenggarakan hubungan masyarakat. 

m. Mengelola data menyangkut bidang administrasi umum dan keuangan. 

n. Merencanakan dan menatalaksanakan sarana pendukung 

penyelenggaraan serta pengembangannya. 

o. Merencanakan dan mengembangkan peningkatan kesejahteraan. 

 

2.2.2 Badan Perwakilan Pascasarjana 

Badan Perwakilan Pascasarjana (BPPs) merupakan badan normatif dan 

perwakilan tertinggi di lingkungan PPs-Unwar yang memiliki wewenang 

dalam menjabarkan kebijaksanaan universitas dan peraturan perundangan yang 

berlaku untuk kepentingan PPs-Unwar (PPs). Badan Perwakilan Pascasarjana 

(BPPs) diketuai oleh Direktur dan didampingi oleh seorang Sekretaris yang 

dipilih diantara anggota. Tugas Pokok BPPs adalah: 

1. Merumuskan kebijaksanaan akademis PPs-Unwar.  

2. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta 

kepribadian dosen.  

3. Merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan program.  

4. Menilai pertanggungjawaban pimpinan program atas pelaksanaan kebijakan 

akademik yang telah ditetapkan.  

5. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan universitas mengenai calon 

yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan PPs-Unwar. 
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2.2.3 Dekan Fakultas 

Dekan Fakultas mempunyai tugas berkoordinasi dengan PPs-Unwar 

dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan administrasi keuangan 

berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan program magister dan/atau 

program doktor. Untuk pelaksanaan tugas tersebut, dekan mempunyai fungsi 

mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan:   

1. Pemanfaatan sumberdaya tenaga akademik untuk kelancaran pelaksanaan 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi 

pengembangan program magister dan / atau program doktor terkait. 

2. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan 

tridharma perguruan tinggi pada Program Magister dan / atau Program 

Doktor terkait. 

3. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi RKAT (Rencana 

Kegiatan dan Anggaran Tahunan) pada Program Magister dan/atau Program 

Doktor terkait. 

4. Perencanaan dan pemanfaatan sarana pendukung pelaksanaan tridharma 

perguruan tinggi pada program magister dan / atau program doktor terkait. 

5. Pemanfaatan sumberdaya dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan lain yang 

merupakan pendukung tridharma perguruan tinggi pada program magister 

dan/atau program doktor terkait. 

 

2.2.4 Unit Penjaminan Mutu PPs-Unwar (UPMPPs) 

 

1. Tugas pokok; 

a. Menyusun dokumen kebijakan, standar dan peraturan akademik; 

b. Melakukan pengkajian kegiatan akademik; 

c. Melaksanakan pengembangan dan pengawasan mutu akademik; 

d. Mengaudit, melakukan assesment, mengevaluasi kegiatan-kegiatan 

akademik akademik dan non-akademik dan melaporkan hasil evaluasi 

kepada Direktur pascasarjana; 

e. Menyelenggarakan berbagai pendidikan dan pelatihan yang berkaitan 

dengan peningkatan mutu SDM; 

f. Menjamin pelaksanaan sistem manajemen mutu akademik internal. 

2. Fungsi; 

a. Sebagai pengkaji kebijakan dalam rangka peningkatan mutu akademik; 

b. Menjamin pelaksanaan mutu akademik di Program Pascasarjana dan 

pelaksanaan mutu akademik di masing-masing Program Studi secara 

berkesinambungan. 
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3. Uraian Tugas; 

Untuk menjalankan fungsi tersebut sebagaimana ayat (1) UPMPPs 

mempunyai tugas pokok; 

a. Menyusun rancangan kebijakan akademik; 

b. Menyusun rancangan standar akademik; 

c. Menyusun rancangan peraturan akademik; 

d. Melakukan pengkajian kegiatan akademik; 

e. Melaksanakan pengembangan mutu akademik; 

f. Mengaudit kegiatan-kegiatan akademik akademik dan non-akademik; 

g. Melaksanakan asessment kegiatan akademik dan non-akademik; 

h. Mengevaluasi kegiatan akademik dan non-akademik; 

i. Memberikan laporkan hasil evaluasi kepada direktur pascasarjana; 

j. Menyelenggarakan pendidikan soft skill/enterpreneur skill yang 

berkaitan dengan peningkatan mutu SDM; 

k. Menyelenggarakan pelatihan akutansi dan IT yang berkaitan dengan 

mutu SDM; 

l. Melaksanakan pengawasan mutu akademik; 

m. Memberikan asistensi standarisasi dan akreditasi berbagai kegiatan 

akademik dan non akademik; 

n. Memberikan konsultasi standarisasi dan akreditasi terhadap kegiatan 

akademik dan non akademik di masing-masing Prodi; 

o. Membina dan menyiapkan akreditasi internal di masing-masing Prodi; 

p. Memberikan laporan dan rekomendasi kepada Direktur Program 

Pascasarjana dalam rangka peningkatan peringkat akreditasi dan 

standar mutu kegiatan akademik dan non akademik. 

4. Wewenang; 

a. Melakukan audit internal di Program Pascasarjana dan masing-masing 

Program Studi; 

b. Membuat laporan hasil Audit Internal; 

c. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil Audit Internal; 

d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka 

pengembangan SDM; 

e. Memberikan konsultasi dan pembinaan pada masing-masing Program 

Studi. 

5. Hubungan Kerja dan tanggung jawab; 

a. Dapat melakukan koordinasi dengan Badan Penjaminan Mutu 

Universitas Warmadewa melalui gugus penjaminan mutu; 

b. Dapat melakukan hubungan kerja dengan masing-masing Program Studi 

melalui Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM); 

c. Menjamin mutu akademik dan non-akademik. 
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6. Syarat Ketua Unit Penjaminan Mutu 

a. Dosen tetap; 

b. Berpendidikan S3 atau sederajat; 

c. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor; 

d. Memiliki kompetensi di bidang Penjaminan Mutu. 

 

2.2.5 Unsur Pelaksana Akademik 

1. Program studi magister dan program studi doktor merupakan satuan 

organisasi pelaksana akademik untuk pengelolaan sumber daya manusia 

(baik anggota staf pengajar, anggota staf peneliti maupun anggota staf 

pengabdian kepada masyarakat) dalam pelaksanaan tridharma bagi 

pengembangan ilmu-ilmu magister / doktor yang berada di bawah PPs-

Unwar. 

2. Tugas utama program studi magister dan / atau doktor adalah 

mengembangkan program studi sesuai dengan konsentrasi-konsentrasi 

yang diasuh oleh tenaga akademik baik dosen tetap maupun dosen luar 

biasa. 

3. Untuk melaksanakan tugas tersebut program studi dipimpin oleh Ketua 

Program Studi (Kaprodi) yang mempunyai fungsi:  

a. Memimpin program studi magister dan / atau doktor.  

b. Menyusun rencana strategis dan kebijakan untuk melaksanakan misi 

program dibidang pengembangan dan pembinaan pendidikan dan 

pengajaran (termasuk pelatihan), pengembangan dan pembinaan 

penelitian, pengembangan dan pembinaan pengabdian kepada 

masyarakat, pembinaan sivitas akademika, serta melaksanakan 

administrasi umum dan keuangan sesuai RKAT. 

c. Memberikan pengarahan dan mengkoordinasikan tugas pelaksanaan 

Program Studi Magister / Doktor sesuai konsentrasi masing-masing. 

d. Mengevaluasi hasil kegiatan akademik, sehingga menjamin tercapainya 

tujuan program. 

e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan akademik secara berkala. 

f. Menyiapkan dan mengajukan proses akreditasi serta peningkatannya 

secara berkala. 

4. Dalam melaksanakan fungsi, Kaprodi senantiasa berkoordinasi dengan 

Wakil Direktur dan UPMPPs sesuai bidang tugas masing-masing. Kaprodi 

dalam melaksanakan fungsinya melakukan konsultasi dengan dekan 

fakultas terkait. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kaprodi bertanggung 

jawab kepada Direktur. 
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5. Sekretaris Program Studi (SPS) magister dan / atau doktor adalah membantu 

dan mewakili ketua program magister dalam mengembangkan program 

studi magister / doktor yang diasuh sesuai dengan konsentrasi yang diasuh 

oleh anggota-anggotanya (stafnya) baik dosen tetap maupun dosen luar 

biasa. Untuk melaksanakan tugas tersebut, SPS magister/doktor  pengelola 

sumber daya akademik mempunyai fungsi: 

a. Membantu Kaprodi  memimpin program magister dan / atau doktor. 

b. Membantu menyusun rencana strategis dan kebijakan untuk 

melaksanakan misi program di bidang pengembangan dan pembinaan 

pendidikan dan pengajaran (termasuk pelatihan), pengembangan dan 

pembinaan penelitian, pengembangan dan pembinaan pengabdian kepada 

masyarakat, melakukan pembinaan sivitas akademika, serta administrasi 

umum. 

c. Membantu memberikan pengarahan dan mengkoordinasikan tugas 

pelaksanaan program sesuai konsentrasi masing-masing. 

d. Membantu mengevaluasi hasil kegiatan dan kebijakan untuk menjamin 

tercapainya tujuan program. 

e. Membantu membuat laporan pelaksanaan kegiatan akademik secara 

berkala. 

f. Mendokumentasikan seluruh kegiatan program studi magister/doktor 

untuk keperluan akreditasi. 

g. Membantu menyiapkan borang akreditasi dan mengajukan proses 

akreditasi serta peningkatannya secara berkala. 

6. SPS dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Program 

Studi Magister atau Ketua Program Doktor masing-masing. 

7. Kelompok dosen mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan 

pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (tridharma 

perguruan tinggi) sesuai bidang ilmunya, serta memberikan bimbingan, 

pembinaan dalam kaitan proses pembelajaran mahasiswa baik yang bersifat 

kurikuler maupun ekstra kurikuler, dan tugas-tugas lain yang diberikan 

Pimpinan PPs-Unwar dan / atau pimpinan universitas. 

 

2.2.6 Unsur Penunjang Pelaksana Pendidikan dan Administrasi 

1. Bagian Tata Usaha adalah unit pelaksana teknis administrasi yang 

menunjang pelaksanakan pendidikan pada PPs-Unwar yang berada di 

bawah Direktur. Tugas dan fungsi utama Bagian Tata Usaha adalah: 

a. Menunjang pelaksanaan pendidikan PPs-Unwar. 

b. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi akademik, administrasi 

keuangan, administrasi umum dan administrasi kemahasiswaan, serta 

administrasi registrasi/komputerisasi. 
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c. Menyediakan beberapa perlengkapan dan fasilitas lainnya berkaitan 

dengan pelaksanaan pendidikan pascasarjana. 

2.  Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan pada prinsipnya 

melaksanakan fungsi administrasi dan registrasi dengan sistem 

komputerisasi termasuk pengolahan data pendidikan dan pengajaran, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta melaksanakan 

administrasi kelembagaan dan kegiatan kemahasiswaan, dalam 

pelaksanaannya dibantu oleh bidang IT / data dan bidang Humas / 

Informasi. 

3. Sub Bagian Keuangan dan Administrasi Umum pada prinsipnya 

menyelesaikan fungsi administrasi yang berkaitan dengan keuangan, 

melaksanakan fungsi administrasi kepegawaian, dan perlengkapan yang 

berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, dalam 
pelaksanaan operasionalnya dibantu oleh  bidang Pelengkapan dan Umum, 

serta bidang Keamaman dan Parkir. 
 4.  Staf Tata Usaha mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi 

Bagian Tata Usaha PPs-Unwar atau tugas-tugas lain yang diberikan 

Kepala Sub Bagian, Kepala Bagian atau oleh pimpinan PPs-Unwar / 

pimpinan Universitas. 
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BAB III 

PROGRAM STUDI, PENERIMAAN MAHASISWA,  

DAN TAHUN AKADEMIK 

 

3.1 Program Studi  

  Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman 

penyelenggaraan pendidikan akademik yang diselenggarakan atas dasar suatu 

kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, 

ketrampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum. Program Magister 

merupakan pendidikan akademik strata 2 (S2) yang diperuntukkan bagi lulusan 

program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan / atau teknologi melalui penalaran dan 

penelitian ilmiah. Program Magister di lingkungan PPs-Unwar meliputi: 

1. Program Magister Manajemen 

2. Program Magister Ilmu Hukum 

3. Program Magister Linguistik  

4. Program Magister Administrasi Publik 

5. Program Magister Kenotariatan 

 

3.2 Penerimaan Mahasiswa 

3.2.1 Mahasiswa Baru 

Untuk dapat diterima sebagai calon mahasiswa Program Magister 

(S2) syarat yang harus dipenuhi meliputi persyaratan akademik dan 

persyaratan administrasi seperti uraian berikut ini. 

A. Persyaratan administrasi calon mahasiswa baru:  

1) Mengisi formulir pendaftaran online yang sudah disediakan pada 

website Universitas Warmadewa dengan alamat 

www.warmadewa.ac.id atau bisa juga mengisi formulir 

pendaftaran online pada website Program Pascasarjana Universitas 

Warmadewa dengan alamat pascasarjana.warmadewa.ac.id atau 

datang langsung ke Program Pascasarjana Universitas Warmadewa 

di bagian Akademik. 

2) Menyerahkan Pas photo berwarna latar belakang merah ukuran: 3 x 

4 cm sebanyak 2 lembar;  

3) Surat keterangan berbadan sehat.  

4) Membayar uang pendaftaran melalui Bank Mandiri. 

 

http://www.warmadewa/
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B. Persyaratan pendaftaran ulang untuk mengikuti ujian:  

1) Menyerahkan bukti pembayaran dan menyerahkan formulir 

pendaftaran online ke bagian akademik Program Pascasarjana 

Universitas Warmadewa 

2) Bagian akademik menyerahkan kartu ujian kepada calon 

mahasiswa baru 

3) Mahasiswa melaksanakan ujian seleksi. 

 Tempat dan informasi pendaftaran ujian seleksi mahasiswa baru di Jalan 

Terompong Nomor 24 Tanjung Bungkak, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan 

Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Gedung Pascasarjana (Gedung H 

Lantai 2) Telepon (0361) 223858, ext. 140 dan 160, HP. 081547397113, Fax 

(0361) 235073, Website: http://www.pascasarjana.warmadewa.ac.id,e-mail: 

pascasarjana.unwar@yahoo.co.id 

 

C. Waktu Pendaftaran 

Waktu pendaftaran bagi calon mahasiswa baru Program Magister (S2) 

adalah setiap hari kerja: 

 Senin - Kamis : 08.00 – 15.00 wita 

 Jumat              : 08.00 – 13.00 wita 

 Sabtu               : 08.00 – 11.00 wita 

 

D. Pelaksanaan Seleksi 

Setelah calon mahasiswa baru PPs-Unwar mengikuti prosedur pendaftaran, 

maka langkah selanjutnya dilaksanakan Ujian Seleksi, meliputi ujian tertulis dan 

wawancara yang materinya disesuaikan dengan kebutuhan program studi masing-

masing. 

 

a. Tata tertib sebelum ujian berlangsung: 

1) Membawa tanda peserta ujian.  

2) Tiba di tempat ujian paling lambat 15 menit sebelum ujian dimulai. 

3) Menunggu di luar ruang ujian, sampai ada pemberitahuan dari petugas.  

4) Membawa perlengkapan seperti: pensil 2B, karet penghapus, 

peruncing pensil, balpoint dengan tinta hitam/boxy. 

 

b. Tata tertib selama ujian berlangsung: 

1) Duduk pada kursi sesuai dengan nomor ujian. 

2) Meletakkan tanda peserta ujian di atas kursi, dengan foto menghadap 

ke atas. 

3) Peserta ujian akan menerima naskah ujian dan lembar jawaban. 

4) Setelah ada tanda ujian dimulai: mohon diperiksa kelengkapan naskah 

soal, membaca petunjuk pengerjaan soal dengan cermat, dan lembar 

jawaban tidak boleh kotor atau terlipat. 

http://www.pascasarjana.warmadewa.ac.id/
mailto:pascasarjana.unwar@yahoo.co.id
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5) Untuk keperluan menghitung/orat-oret, disediakan kertas CD oleh 

panitia. 

6) Menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan di masing-masing 

ruang ujian. 

 

c. Peserta Ujian Seleksi Dilarang: 

1) Mengerjakan soal ujian sebelum ada tanda perintah dari panitia. 

2) Mengaktifkan handphone selama ujian berlangsung. 

3) Merokok, makan, dan minum di ruangan selama ujian berlangsung. 

4) Meninggalkan ruang ujian tanpa ijin pengawas. 

 

E. Sistem Pengambilan Keputusan 

Hasil ujian seleksi mahasiswa baru PPs-Unwar selanjutnya diperiksa oleh 

panitia. Nilai hasil ujian seleksi mahasiswa baru akan diranking dari urutan 

terbesar sampai yang terkecil. Panitia Panmaru melaporkan hasil perangkingan 

kelulusan kepada Direktur, Pengambilan keputusan pelulusan dilaksanakan 

melalui rapat pimpinan internal. Selanjutnya diusulkan kepada Rektor untuk 

penetapan Surat Keputusan Pelulusan, yang selanjutnya diumumkan secara 

terbuka. Pengumuman pelulusan hasil seleksi dapat dilihat pada papan 

pengumuman PPs-Unwar yang dipasang di Sekretariat PPs-Unwar, atau dapat 

dilihat di website Universitas Warmadewa dan website Program Pascasarjana 

dengan alamat http://www.warmadewa.ac.id. atau 

http://www.pascasarjana.warmadewa.ac.id. 

   

F. Prosedur Pendaftaran Ulang Penerimaan Mahasiswa Baru 

1) Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi, diwajibkan 

mendaftar ulang pada bagian akademik.  

2) Mahasiswa mendapatkan Surat Keterangan Diterima (SKD) 

sebagai bukti kelulusan  untuk memperoleh blangko pembayaran  

3) Mahasiswa melakukan pembayaran di Bank Mandiri  

4) Mahasiswa yang dinyatakan lulus dan diterima, ditetapkan dengan 

SK Rektor Universitas Warmadewa;  

5) Mahasiswa menyerahkan bukti pembayaran Pengenalan 

Institusi/Matrikulasi, SDP, SPP, SDPP, dan SS pada bagian 

akademik. 

6) Menunjukkan ijazah asli dan menyerahkan fotocopy ijazah Sarjana 

atau Diploma 4 yang terakreditasi dan transkrip akademik yang 

telah dilegalisir (1 lembar), menyerahkan Pas photo berwarna 

ukuran: 2 x 3, 3 x 4, dan 4 x 6 cm masing-masing sebanyak 2 

http://www.warmadewa.ac.id/
http://www.pascasarjana.warmadewa.ac.id/
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lembar; 

7) Sesuai dengan kalender akademik, mahasiswa baru mengikuti  

Pengenalan Institusi dan Ceramah Akademik di tingkat PPs dan 

diakhiri dengan penyerahan mahasiswa baru ke masing-masing 

Program Studi Magister dilanjutkan dengan matrikulasi/pengayaan 

materi. 

8) Selain persyaratan di atas, calon mahasiswa baru diwajibkan untuk 

mengikuti Tes Toefl dengan score 500 dan Tes Potensi Akademik 

(TPA) dengan score 500 yang dapat diselesaikan selama belum 

dilaksanakan Seminar Hasil Penelitian Tesis. 

9) Membayar biaya penyelesaian Tesis di masing-masing Prodi. 

 

3.2.2 Mahasiswa Pindahan 

A. Syarat Mahasiswa Pindahan 

1) Memiliki surat keterangan pindah dari Program Pascasarjana asal;  

2) Program studi asal memiliki status terakreditasi; 

3) Memiliki Ijazah terakhir dan transkrip akademik nilai mata kuliah 

yang telah lulus dari Program Pascasarjana asal;  

4) Melakukan konversi nilai mata kuliah melalui Ketua  Program Studi 

Magister di  Program Pascasarjana Universitas Warmadewa;  

5) Menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi yang telah ditentukan. 

6) Mahasiswa pindahan mengajukan permohonan pindah studi dan 

transkrip nilai kepada Rektor dilanjutkan kepada Direktur dan Ka. 

Program Studi Magister yang dimaksud. 

7) Ka. PS Magister melakukan konversi transkrip akademik untuk dapat 

diproses di bagian administrasi akademik.  

8) Bagian administrasi akademik mengajukan usul kepada Direktur 

melalui Sekretaris mengenai usulan penerimaan mahasiswa pindahan 

untuk diajukan kepada Rektor guna mendapatkan Surat Keputusan 

Diterima (SKD). 

9) Mahasiswa memperoleh SKD untuk melakukan pembayaran SDP, 

SPP dan SDPP.  
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10) Setelah menyelesaikan administrasi pembayaran, mahasiswa dapat 

mengisi KRS dengan menyerahkan bukti pembayaran SPP.  

11) Pengisian KRS disesuaikan dengan jadwal perkuliahan, disetujui oleh 

Pembimbing Akademik (PA) yang ditunjuk, selanjutnya 

mengembalikan KRS ke bagian administrasi akademik untuk di Rekap 

pada bidang IT dan data.  

12) Mahasiswa sesuai jadwal dapat mengikuti perkuliahaan. 

 

3.3 Tahun Akademik 

1. Tahun akademik PPs-Unwar diturunkan dari kalender akademik 

Universitas Warmadewa yang disesuaikan dengan kegiatan dan suasana 

akademik di PPs-Unwar. 

2. Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan satu (1) tahun sekali  

3. Kuliah perdana diselenggarakan pada awal semester yang wajib diikuti 

oleh seluruh mahasiswa baru PPs-Unwar. 

4. Setiap mahasiswa wajib mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) setiap awal 

semester dan mendaftar ulang setiap akhir semester untuk dapat 

mengikuti pendidikan semester berikutnya.  

5. KRS (Kartu Rencana Studi) ditandatangani oleh Pembimbing Akademik 

dan disahkan oleh Kaprodi. 
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BAB IV 

KURIKULUM 

 

  Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara 

penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

proses pembelajaran di perguruan tinggi. 

Pendidikan Program Magister merupakan pendidikan akademik terstruktur 

yang terdiri atas dua komponen utama yaitu: 

1. Program perkuliahan, penelusuran akademik, studi mandiri (aktif), dan 

interaksi akademik yang meliputi seminar dan pertemuan ilmiah lainnya. 

2. Program penelitian yang akhirnya menghasilkan tesis yang dihargai serendah-

rendahnya 6 SKS. 

Kurikulum Program Studi diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Silabus 

Program Studi setiap Program Magister yang diatur dalam pedoman pendidikan 

masing-masing. Perubahan dan pembinaan kurikulum dapat dilakukan melalui 

rapat dosen dan melibatkan stakeholder, alumni setiap Program Studi guna 

menyesuaikan dengan perkembangan disiplin ilmu dan kebutuhan pembangunan. 

Kurikulum terdiri atas kurikulum inti dan kurikulum institusional. Kurikulum inti 

terdiri atas mata kuliah wajib (kompetensi dasar dan kompetensi utama) yang 

ditentukan oleh DIKTI, sedangkan kurikulum institusional (kompetensi 

pendukung) terdiri atas mata kuliah wajib dan pilihan / konsentrasi yang 

ditentukan oleh Program Studi masing-masing yang mengacu pada Kurikulum 

Berbasis Kompetensi (KBK) sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI), dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), serta Pola 

Ilmiah Pokok Unwar yaitu Lingkungan Kepariwisataan.  
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BAB V 

DOSEN, PEMBIMBING AKADEMIK, 

DAN PEMBIMBING TESIS 

 

5.1 Dosen 

  Dosen adalah tenaga pendidik yang diberi tugas mengampu suatu mata 

kuliah dengan kualifikasi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia 

No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yaitu tenaga pendidik yang 

memiliki kualifikasi pendidikan S-3 dengan jabatan akademik guru besar atau 

lektor kepala sebagai penanggungjawab mata kuliah dan asisten dosen yang 

memiliki kualifikasi pendidikan S-3 dengan jabatan akademik dibawah lektor 

kepala dan dalam hal tertentu dapat dipertimbangkan dosen berkualifikasi S-2 

dengan jabatan akademik lektor kepala sesuai bidang keilmuannya. Dosen 

Pascasarjana Unwar terdiri atas dosen tetap, dosen luar biasa , dan dosen 

tamu.  

 

5.1.1 Tugas Dosen 

1. Dosen wajib menyiapkan Silabus, Satuan Acara Perkuliahan (SAP), 

Kontrak Perkuliahan (KP) mata kuliah sebelum perkuliahan dimulai. 

Format Silabus, SAP, KP mengacu pada format yang dikeluarkan prodi. 

2. Dosen wajib mengajar sedikitnya 75% dari seluruh kegiatan 

perkuliahan yang dijadwalkan. Evaluasi tidak dapat dilakukan apabila 

jumlah perkuliahan kurang dari 75%. 

3. Dosen bisa memilih sistem evaluasi misalnya evaluasi dalam bentuk 

ujian tulis dan/atau penugasan. 

4. Jawaban atas materi ujian dan/atau penugasan harus diperiksa oleh 

dosen dan dikembalikan kepada mahasiswa. 

5. Nilai ujian harus sudah diserahkan kepada Program Studi atau 

diumumkan kepada mahasiswa paling lambat dua minggu setelah ujian.  

 

5.2 Pembimbing Akademik (PA) 

 Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen yang berkualifikasi 

pendidikan S-3 yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Direktur atas usulan 

Ketua Program Studi (Kaprodi), yang diberikan tugas untuk membimbing 

mahasiswa maksimum 20 mahasiswa per semester berlaku sampai mahasiswa 

yang bersangkutan menyelesaikan studi.  

 

5.2.1 Tugas Pembimbing Akademik 

1. Mengayomi dan membimbing sejumlah mahasiswa memasuki 

kehidupan akademik untuk menjadi warga masyarakat akademik. 



30 
 

2. Menuntun perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing sampai 

mendapatkan topik penelitian. 

3. Membimbing mahasiswa tentang hak dan kewajibannya. 

4. Menuntun mahasiswa untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi, jika 

perlu dengan meminta bantuan bimbingan dan konseling. 

5. Mengarahkan mahasiswa dalam pengisian KRS. Mahasiswa wajib 

berkonsultasi kepada PA secara aktif dan teratur paling sedikit dua kali 

dalam setiap semester. Kegiatan konsultasi dicatat dalam Kartu 

Konsultasi mahasiswa dengan PA yang disediakan oleh PPs-Unwar. 

Pelaksanaan tugas PA dalam suatu program studi dikoordinasikan oleh 

Kaprodi. 

 

5.3 Pembimbing Tesis 

  Pembimbing Tesis untuk selanjutnya disebut pembimbing, adalah 

dosen yang memiliki jabatan akademik Guru Besar atau Lektor Kepala (IV/c) 

strata pendidikan S-3 untuk pembimbing I, dan pembimbing II dosen 

berpendidikan S-3 golongan dibawah IV/c, sesuai kebutuhan dan relevansi 

bidang keilmuan dengan Surat Keputusan Direktur atas usulan Kaprodi. 

 

5.3.1 Tugas Pembimbing Tesis 

1. Membimbing mahasiswa menyiapkan proposal penelitian untuk tesis. 

2. Membimbing mahasiswa melakukan penelitian.  

3. Membimbing mahasiswa menyusun tesis. 

4. Membimbing mahasiswa untuk menghadapi seminar proposal, seminar 

hasil penelitian, dan ujian tesis. 

5. Membimbing mahasiswa membuat naskah / artikel publikasi dalam 

jurnal. 

6. Mencegah sedini mungkin terjadinya plagiarisme. 

 

5.3.2 Tanggung Jawab Pembimbing Tesis 

1. Penelitian dan sumbangannya terhadap khasanah ilmu. 

2. Penguasaan teori dan kedalaman penalaran serta ketepatan metodologi . 

3. Sistematika pemikiran dan simpulan penelitian. 

4. Kaidah-kaidah penulisan tesis. 

 

5.3.3  Proses Bimbingan 

1. Seorang mahasiswa dibimbing oleh dua orang pembimbing, yaitu 

pembimbing I sebagai pembimbing utama dan pembimbing II bertugas 

membantu tugas-tugas pembimbing I. 
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2. Pembimbing I dan II berasal dari Universitas Warmadewa sesuai 

dengan topik penelitian. Apabila dipandang perlu, pembimbing I dapat 

berasal dari luar Universitas Warmadewa. 

3. Apabila kedua atau salah satu pembimbing berhalangan tetap atau 

mendapat tugas belajar, maka Kaprodi secepatnya mengusulkan kepada 

Direktur untuk mengganti. 

4. Pembimbing pengganti sebagaimana dimaksud pada nomor (3) wajib 

memperhatikan dan mengedepankan kelangsungan proposal yang telah 

disetujui oleh pembimbing terdahulu. 

5. Pembimbing dapat diganti dengan pembimbing lain apabila terdapat 

hambatan akademik pada hubungan pembimbing dan mahasiswa yang 

disebabkan oleh perkembangan ilmu dalam rangka penelitian dan 

penulisan tesis, bukan semata-mata disebabkan oleh hambatan 

akademik pada mahasiswa. 

6. Penggantian sebagaimana dimaksud pada nomor (5) ditetapkan dalam 

SK Direktur atas usulan Kaprodi. 

7. Seorang dosen pada satu semester hanya bisa membimbing sebanyak -

banyaknya 10 (sepuluh) orang mahasiswa, baik sebagai pembimbing I 

maupun pembimbing II (jumlah kumulatif). 
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BAB VI 

PENELITIAN UNTUK TESIS 

 

Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi dan / atau penelitian 

mendalam yang dilakukan secara mandiri yang menunjukkan penguasaan 

substansi keilmuan, serta kemampuan mengembangkan ilmu tersebut dibawah 

bimbingan tim pembimbing tesis.  

Tahapan pembuatan tesis terdiri atas pengajuan usulan penelitian 

(proposal), ujian proposal, seminar hasil penelitian, dan ujian tesis. 

6.1 Usulan Penelitian (Proposal) 

6.1.1 Persyaratan Usulan Penelitian 

1. Usulan penelitian diajukan setelah mahasiswa lulus mata kuliah metode 

penelitian. 

2. Minimal duduk di semester II. 

3. Memenuhi persyaratan akademik, administrasi, dan keuangan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

4. Mengajukan surat permohonan kepada Kaprodi disertai proposal dan usulan 

nama pembimbing. 

 

6.1.2 Pembimbing Tesis 

1. Pembimbing tesis ditetapkan oleh Direktur berdasarkan usulan Kaprodi 

dengan kualifikasi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta mengacu OTK PPs-

Unwar dan Pedoman Penulisan Tesis masing-masing program magister. 

2. Pembimbing I minimal berpendidikan Doktor dengan jabatan akademik 

Lektor Kepala. 

3. Pembimbing II minimal berpendidikan Doktor dengan jabatan akademik 

Lektor atau jika dipandang perlu dapat berpendidikan Magister dengan 

jabatan akademik Lektor Kepala (pangkat Pembina Utama Madya, IV/c) 

sesuai bidang keilmuan. 

4. Masa bimbingan tesis paling lama 1 (satu) semester, jika melewati batas 

waktu harus dilakukan perpanjangan masa bimbingan sesuai ketentuan 

masing-masing prodi. 

  

6.1.3 Ujian Proposal Penelitian 

1. Proposal Penelitian Tesis yang telah mendapat persetujuan pembimbing 

dilakukan ujian atau penilaian proposal yang dilakukan oleh Tim Penguji 

yang ditetapkan Direktur atas usul Kaprodi. 

2. Ujian proposal dipimpin oleh pembimbing I, dihadiri oleh tim penilai 

proposal, terdiri atas 5 (lima) orang termasuk pembimbing I dan pembimbing 
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II yang berkualifikasi sama dengan kualifikasi dosen, ditetapkan oleh 

Direktur atas usul Kaprodi. 

3. Tim penilai kemudian menilai apakah proposal penelitian dapat dilanjutkan. 

Penilaian memuat beberapa substansi dan metode penelitian dalam satu hasil 

ujian proposal untuk dilanjutkan atau perlu diperbaiki. Nilai kelulusan 

minimal 3,00 (B). 

 

6.1.4 Seminar Hasil Penelitian Tesis 

1. Hasil penelitian tesis yang telah mendapat persetujuan pembimbing 

dilakukan ujian atau penilaian seminar hasil yang dilakukan oleh tim penguji 

yang ditetapkan Direktur atas usul Kaprodi. 

2. Seminar hasil penelitian dipimpin oleh pembimbing I, dihadiri oleh tim 

penguji, terdiri atas 5 (lima) orang termasuk pembimbing I dan pembimbing 

II.  

3. Anggota penguji terdiri atas 3 (tiga) orang minimal berpendidikan Doktor 

atau jika dipandang perlu dapat berpendidikan Magister dengan jabatan 

akademik Lektor Kepala (pangkat Pembina Utama Madya, IV/c) sesuai 

bidang keilmuan. 

4. Tim penguji memberikan penilaian kelayakan hasil penelitian. Penilaian 

memuat beberapa substansi dan metode penelitian dalam form seminar hasil. 

5. Seminar hasil dapat mengundang mahasiswa sebagai peserta sekaligus 

memberi usul saran perbaikan hasil penelitian. 

 

6.1.5 Ujian Tesis 

1. Ujian tesis dilakukan setelah seminar hasil dilakukan dan naskah tesis 

disetujui kedua pembimbing dan diajukan kepada Kaprodi untuk mendapat 

penetapan direktur. 

2. Susunan tim penguji dan jadwal ujian diusulkan oleh pembimbing I dan 

ditetapkan oleh direktur atas usul Kaprodi. 

3. Ujian tesis dipimpin oleh pembimbing I, dihadiri oleh tim penguji, terdiri atas 

5 (lima) orang termasuk pembimbing I dan pembimbing II.  

4. Anggota penguji terdiri atas 3 (tiga) orang minimal berpendidikan Doktor 

atau jika dipandang perlu dapat berpendidikan Magister dengan jabatan 

akademik Lektor Kepala (pangkat Pembina Utama Madya, IV/c) sesuai 

bidang keilmuan. 

5. Tim penguji tesis bertugas untuk memberikan penilaian, koreksi, dan 

penyempurnaan terhadap naskah tesis. 

6. Ujian tesis hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-

kurangnya 4 (empat) orang tim penguji. Ketua tim penilai membuat berita 
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acara tentang jalannya ujian tesis dan hasil ujian sesuai dengan form yang 

ditentukan masing-masing program magister. 

7. Ujian tesis dinyatakan lulus dengan nilai minimal B yaitu nilai dari tim 

penguji dinyatakan dengan angka yang selanjutnya dikonversikan kedalam 

nilai dengan kategori sebagai berikut: 

a. 85 – 100  =  A 

b. 70 – 84    =  B 

8. Tesis yang telah diuji dan diperbaiki serta mendapat pengesahan tim penguji 

disetor ke Kaprodi paling lambat 2 (dua) minggu setelah ujian. 
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BAB VII 

KETENTUAN AKADEMIK 

 

7.1 Kalender Akademik 

Kegiatan proses pembelajaran untuk semester ganjil dimulai pada awal 

bulan Oktober sampai dengan akhir bulan Januari. Semester genap dimulai pada 

awal bulan April sampai dengan akhir bulan Juli. 

 

7.1.1 Beban Kredit dan Masa Studi 

Beban studi program magister sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-

banyaknya 72 sks. Jumlah sks pada setiap program studi tergantung pada 

kurikulum tiap-tiap program studi. Masa studi paling cepat 4 (empat) semester 

dan dapat ditempuh selama-lamanya 4 tahun atau 8 (delapan) semester  

 

7.1.2 Mata Kuliah 

1. Isi dan luas bahasan suatu mata kuliah harus mendukung tercapainya program 

pendidikan magister sesuai visi, misi, tujuan, dan diukur dengan satuan kredit 

semester (sks). 

2. Suatu mata kuliah diasuh oleh satu dosen atau tim dosen yang ditetapkan oleh 

Direktur atas usulan Kaprodi. Apabila kuliah diberikan oleh tim dosen maka 

Kaprodi harus menunjuk seorang Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK) 

yang bertugas untuk mengkoordinasikan perkuliahan sehingga dapat berjalan 

dengan efektif dan efisien. 

3. Kurikulum terdiri atas kurikulum inti dan kurikulum institusional. Kurikulum 

inti terdiri atas mata kuliah wajib (kompetensi dasar dan kompetensi utama) 

yang ditentukan oleh DIKTI, sedangkan kurikulum institusional (kompetensi 

pendukung) terdiri atas mata kuliah wajib dan pilihan / konsentrasi yang 

ditentukan oleh program studi masing-masing.  

4. Perkuliahan dapat diberikan dalam bentuk tatap muka, penugasan mandiri, 

kerja lapangan atau kerja laboratorium, atau bentuk-bentuk lain yang diatur 

oleh kelompok dosen dan Kaprodi. 

 

7.1.3 Pendaftaran dan Pengisian KRS 

1. Mahasiswa baru mengawali semesteran melakukan registrasi dan mengisi 

Kartu Rencana Studi (KRS). 

2. Mahasiswa lama harus melakukan registrasi dan herregistrasi setiap 

menjelang akhir semester sesuai dengan kalender akademik. 

3. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang 2 (dua) semester 

berturut-turut dianggap berhenti sebagai mahasiswa. 
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4. Mahasiswa yang mendaftar ulang diwajibkan mengisi KRS dengan sejumlah 

mata kuliah yang diprogramkan untuk diikuti pada semester berikutnya. 

5. Pengisian KRS dilakukan sendiri oleh mahasiswa dengan menyusun rencana 

studi yang akan ditempuh atas bimbingan PA dan melaporkan rencana 

tersebut kepada Kaprodi yang bersangkutan. 

6. Mahasiswa mengikuti kuliah sesuai dengan mata kuliah yang tercantum 

dalam KRS. 

7. Pengesahan KRS dilakukan oleh PA dan Kaprodi. 

          

7.2 Cuti Akademik  

Seorang mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik dengan alasan 

tertentu. Prosedur dan ketentuan cuti akademik adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa mengajukan permohonan cuti kepada Kaprodi dan permohonan 

tersebut diteruskan ke PPs-Unwar untuk selanjutnya diteruskan kepada 

Rektor Unwar. 

2. Permohonan cuti akademik disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu 

sebelum semester bersangkutan dimulai. 

3. Cuti akademik diberikan maksimum 2 (dua) semester berturut-turut. 

4. Selama cuti akademik mahasiswa bersangkutan tidak membayar SPP. 

5. Waktu cuti akademik tidak diperhitungkan dalam lamanya masa studi. 

6. Setelah cuti akademik selesai, mahasiswa bersangkutan wajib mendaftar 

kembali dan melapor ke Kaprodi dan PPs-Unwar. 

7. Selama cuti akademik mahasiswa bersangkutan tidak diperkenankan 

melaksanakan kegiatan akademik. 

8. Apabila dua semester setelah cuti akademik mahasiswa bersangkutan tidak 

mendaftar kembali, maka haknya sebagai mahasiswa dinyatakan hilang. 

     

7.3 Evaluasi dan Ujian 

1. Evaluasi kegiatan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk 

ujian tertulis, pelaksanaan tugas, presentasi, dan kehadiran. 

2. Ujian tertulis diselenggarakan melalui Ujian Tengah Semester (UTS) dan 

Ujian Akhir Semester (UAS). 

3. Mahasiswa diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester apabila telah 

mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 75% selama satu semester dan 

melakukan kewajiban administrasi yang telah ditentukan.   

 

7.4  Pemberian Nilai 

1. Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A (85-100), B (70-84), C (60-

69), D (50-59), dan E(0- 49) yang masing-masing dikonversi dengan angka 4, 

3, 2, 1, dan 0. 
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2. Nilai A dan B adalah nilai lulus, sedangkan nilai C, D, dan E adalah nilai 

tidak lulus.  

3. Penilaian hasil evaluasi dilakukan oleh dosen pengasuh mata kuliah. 

4. Nilai hasil belajar pada akhir semester adalah gabungan nilai dari semua 

bentuk ujian selama semester berjalan. 

5. Pembobotan hasil evaluasi dan ujian untuk memperoleh nilai kumulatif di 

akhir semester ditentukan oleh tiap-tiap dosen. 

6. Ujian perbaikan nilai dapat dilakukan pada semester yang sama. 

7. Mahasiswa yang mendapat nilai C dapat mengikuti ujian perbaikan tanpa 

mengikuti perkuliahan dengan nilai maksimal B. 

8. Syarat ujian perbaikan diatur oleh masing-masing prodi.  

 

7.5 Indeks Prestasi Akademik 

1. Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan indeks prestasi (IP) 

akademik. 

2. Indeks prestasi akademik setiap semester dihitung dengan rumus sebagai 

berikut: 

IP =  ∑ (N x K) 

               ∑K 

∑ = Jumlah 

N = Nilai huruf setelah dikonversi dalam bentuk angka 

K = Bobot sks 

3. Indeks prestasi kumulatif (IPK) adalah nilai mata kuliah pada semua semester 

yang sudah diikuti oleh mahasiswa dan hasil ujian akhir (ujian tesis) dengan 

menggunakan rumus di atas. 

 

7.6 Putus Studi 

Mahasiswa dinyatakan putus studi apabila: 

1. Pada akhir semester III belum lulus seluruh mata kuliah dengan IPK 

kurang dari 3,0 atau terdapat nilai C diberi kesempatan perbaikan nilai 

(remedy) sampai mendapatkan nilai B sampai akhir semester IV.  

2. Tidak lulus ujian proposal 2 (dua) kali berturut-turut.  

3. Tidak lulus ujian tesis 2 (dua) kali berturut-turut. 

 

7.7 Syarat dan Predikat Kelulusan  

1. Mahasiswa program magister dinyatakan lulus studi jika telah 

menempuh seluruh mata kuliah dan tesis dengan nilai sekurang-

kurangnya B. 
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2. Predikat kelulusan terdiri atas tiga tingkat yaitu memuaskan, sangat 

memuaskan, dan dengan pujian (cumlaude) yang dicantumkan pada 

transkrip akademik. 

3. Predikat kelulusan program magister adalah sebagai berikut: 

a. IPK 3,00 – 3,74 : memuaskan 

b. IPK 3,75 – 3,84 : sangat memuaskan 

c. IPK ≥3,85 : dengan pujian (cumlaude). 

4. Untuk predikat dengan pujian (cumlaude) lama studi mahasiswa ialah 

maksimum 4 (empat) semester dan nilai ujian akhir program studi 

(ujian tesis) A. 

  

7.8 Yudisium dan Wisuda   

1. Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan wajib 

mengikuti yudisium pada tingkat PPs-Unwar sebelum mengikuti wisuda 

di tingkat universitas. 

2. Yudisium diselenggarakan dalam rapat BPPs-Unwar minimal 2 (dua) 

kali dalam setahun. 

3. Wisuda diselenggarakan dalam rapat terbuka Senat Universitas 

Warmadewa.  

 

7.9 Ijazah 

1. Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan 

diberikan ijazah beserta transkrip akademik. 

2. Ijazah ditandatangani oleh Direktur dan Rektor. 

3. Transkrip akademik ditandatangani oleh Direktur dan Rektor. 

 

7.10 Gelar 

Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan 

memperoleh derajat dan hak untuk menyandang gelar magister sesuai 

dengan bidang ilmu yang ditempuh.  
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BAB VIII 

KEJUJURAN, TATA TERTIB, DAN SANKSI AKADEMIK 

 

8.1 Kejujuran Akademik 

1. Selama mengikuti proses pembelajaran, mahasiswa wajib menjungjung 

prinsip-prinsip kejujuran akademik. Pelanggaran terhadap kejujuran 

akademik sebagaimana ketentuan di atas dianggap sama dengan 

tindakan kejahatan akademik sehingga dapat diberikan sanksi akademik 

yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, sedang, atau 

berat. 

2. Penentuan kategori pelanggaran (ringan, sedang, atau berat) akan 

dirapatkan dalam sebuah tim yang dibentuk di masing-masing prodi. 

3. Sanksi atas pelanggaran terhadap kejujuran akademik diberikan sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

8.2 Tata Tertib Akademik 

1. Mahasiswa wajib mengikuti semua perkuliahan. 

2. Mahasiswa wajib mengikuti bimbingan oleh Pembimbing Akademik 

dan pembimbing tesis dengan bukti sesuai kartu bimbingan.  

 

8.3 Tata Tertib Umum 

1. Mahasiswa hadir di kelas sebelum kuliah dimulai. 

2. Setiap mengikuti kuliah, mahasiswa diharuskan mengisi daftar hadir 

dan tidak diperkenankan mengisi daftar hadir atas nama orang lain. 

3. Dilarang membuat kegaduhan atau bicara keras di samping ruang 

belajar, sehingga mengganggu proses pembelajaran. 

4. Mahasiswa menghindari sikap tercela, seperti meniru atau membantu 

orang lain dalam ujian. 

5. Mahasiswa saling menghormati dan menghargai pendapat sesama 

teman. 

6. Mahasiswa wajib berpakaian rapi dan sopan. 

7. Pembayaran SPP dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan oleh 

Rektorat.  

8. Wajib menjaga ketertiban dan keamanan dalam kampus. 

      

8.4 Sanksi Akademik 

1. Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan di atas dinyatakan 

melanggar ketentuan akademik dan dikenakan sanksi akademik sesuai 

dengan aturan yang berlaku. 
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2. Mahasiswa yang melanggar ketentuan tata tertib pada angka 8.1.1 di 

atas dan tidak memenuhi kehadiran 75% perkuliahan, maka tidak 

diperkenankan untuk mengikuti ujian. 

3. Mahasiswa yang terbukti melakukan perbuatan penjiplakan 

(plagiarisme) dalam penulisan tesis, maka karya ilmiah (tesis) yang 

bersangkutan dapat dibatalkan dengan keputusan Rektor. 
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BAB IX 

P E N U T U P 

 

1. Dengan berlakunya buku pedoman ini maka ketentuan yang bertentangan 

dengan buku pedoman ini tidak berlaku lagi.  

2. Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaan buku pedoman 

ini, dapat dikoordinasikan dan diselesaikan dengan cara musyawarah dan 

mufakat. 

3. Buku pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan berdasarkan 

Surat Keputusan Direktur. 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 

LAMPIRAN 1 
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Lampiran 2 

ALUR PROSES PEMBELAJARAN DAN EVALUASI  

PADA PROGRAM MAGISTER PROGRAM PASCASARJANA 

UNIVERSITAS WARMADEWA  

 

 

 

 

  

UJIAN 
PROPOSAL  

SEMINAR 
HASIL  

UJIAN  
TESIS  

KULIAH MPB & MBB, 
SEMINAR  

Smt. I & II Smt. III Smt. III 

Smt. IV Smt. IV Smt. IV 

PENELITIAN  
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Lampiran 3 

 

FORMULIR KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING TESIS 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama Lengkap  : 

 

NIP / NIK   : 

 

Pangkat / Jabatan  : 

 

Dengan ini menyatakan bersedia / tidak bersedia sebagai pembimbing tesis 

bagi mahasiswa Program Magister, Program Studi…………………   

Program Pascasarjana Universitas Warmadewa, 

 

Nama Mahasiswa  : 

 

NIM    : 

 

 

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan semestinya.  

 

 

NB. Coret yang tidak perlu ! 

 

……..,………………………. 

Calon Pembimbing Tesis 

 

 

(                                                 ) 

                                 NIP / NIK: 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

Lampiran 4 

 

FORMULIR PENGAJUAN SEMINAR PROPOSAL 

 

Yth. Ketua Program Magister Program Studi……………………… 

Program Pascasarjana Universitas Warmadewa 

di Denpasar 

 

Dengan hormat, 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama Lengkap :……………………………………………….. 

Jabatan  : Pembimbing Tesis 

 

Dengan ini mengajukan rencana SEMINAR PROPOSAL untuk mahasiswa: 

 

Nama   :……………………………………………….. 

NIM   :……………………………………………….. 

Mahasiswa Program Magister ProgramStudi: …………………….. 

 

Judul proposal : 

……………………………………………………………………….. 

 

Rencana seminar tanggal :……………………………………….. 

Usulan Panitia Penilai :  

1………………………………………………. 

2………………………………………………. 

3………………………………………………. 

4………………………………………………. 

5………………………………………………. 

 

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima 

kasih. 

 

Denpasar,…………………. 

Pembimbing Tesis, 

 

 

(                                                 ) 

                                 NIP / NIK: 
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Lampiran 5  

 

FORMULIR EVALUASI 

UJIAN USULAN PENELITIAN (PROPOSAL)  

MAHASISWA PROGRAM MAGISTER 

 

 

 

Ujian Proposal Pertama / Ulangan 

Nama Mahasiswa  :…………………………………………………. 

NIM    :…………………………………………………. 

Program Studi  :…………………………………………………. 

Judul Proposal  :…………………………………………………. 

 

Materi ujian 

Materi Nilai Maksimal Nilai 

A. Penguasaan Materi Keilmuan 10  

B. Penguasaan Konsep dan 

Sistematika Berpikir (Penalaran) 

10  

C. Penguasaan Metode Penelitian 10  

D. Proposal 

1. Materi Proposal 

2. Format dan Bahasa 

3. Diskusi dan Kemampuan 

Argumentasi 

4. Kelayakan (feasibility) 

Proposal 

 

20 

10 

 

20 

 

20 

 

Jumlah   

 

Hasil Ujian, SKOR: .............  Nilai: ............. 

Nilai: 85 - 100   = A 

 70 - 84   = B 

40 - 69   = C 

 40 - 54   = D 

            0  - 39                               = E 

Denpasar, .....................       

Penguji 

 

 

 

(                                                 ) 

                                 NIP / NIK: 
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Lampiran 6 

 

 

BERITA ACARA 

UJIAN USULAN PENELITIAN  

(PROPOSAL) UNTUK TESIS 

 

Pada hari ini,………….. tanggal………. bulan……….. tahun……… telah 

dilaksanakan ujian usulan penelitian untuk tesis mahasiswa program 

magister 

 

Nama   :………………………………………… 

NIM   :………………………………………… 

Judul Proposal :………………………………………… 

 

Yang telah dihadiri oleh…….orang dari 5 orang penguji. Ujian berlangsung 

lancar dan baik, dengan hasil keputusan sebagai berikut: 

 

Mahasiswa dinyatakan: 

1. Lulus dan penelitian dapat dilaksanakan* 

2. Lulus dengan perbaikan proposal, penelitian dapat dilaksanakan setelah 

perbaikan disetujui* 

3. Tidak lulus dan harus mengulang ujian* 

Nilai yang dicapai adalah:………….(                      ) 

 

 

Denpasar,  

Panitia Penguji: 

 

Ketua:……………………………  

Anggota: 

1. ……………………………….. 

2. ……………………………….. 

3. ……………………………….. 

4. ……………………………….. 

5. ……………………………….. 

*coret yang tidak perlu 
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Lampiran 7 

FORMULIR 

PERMOHONAN UJIAN TESIS 

 

Nomor : 

Lampiran : 1 gabung 

Hal : Permohonan Ujian Tesis 

 

 

Yth. Direktur Program Pascasarjana  

Universitas Warmadewa 

di Denpasar 

 

 

Dengan hormat, 

Berkenaan dengan telah selesainya Seminar Kelayakan Tesis 

Mahasiswa: 

Nama  : 

NIM  : 

Program Studi : 

Judul Tesis :…………………………………………………………... 

 

Dimana naskah tersebut telah disetujui oleh Panitia Penilai Naskah Tesis 

(Formulir Penilai dan Berita Acara dilampirkan) maka dengan ini kami 

mengajukan permohonan Ujian Tesis untuk mahasiswa tersebut. Dua 

kopi naskah tesis, rencana tanggal ujian, dan rencana Panitia Penguji 

kami lampirkan bersama ini.  

Demikianlah kami sampaikan dengan harapan ujian tersebut 

dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. 

 

Terima kasih. 

 

 

Ketua Program Studi, 

 

 

 

(                                                 ) 

                                 NIP / NIK: 
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Lampiran 8 

 

PENILAIAN UJIAN AKHIR PROGRAM MAGISTER 

(UJIAN TESIS) 

 

Nama Mahasiswa : 

NIM   : 

Program Studi : 

Hari / Tanggal : 

Waktu   : 

Judul Tesis  : 

 

 

NILAI:  4 = Sangat Baik CATATAN: 

 3 = Baik  NILAI KELULUSAN MINIMAL: 2,75 

 2 = Sedang  

 1 = Kurang 

 

KOMPONEN PENILAIAN                      NILAI 

I. NASKAH 

1. Kemampuan penulisan naskah (format, 

bahasa, sistematika penulisan) = ............ 

2. Relevansi judul, masalah, kajian puaka, 

dan hipotesis = ............ 

3. Kesesuaian dan kecanggihan metode 

penelitian = ............ 

4. Kesesuaian penyajian hasil = ............ 

5. Kemamuan pembahasan hasil = ............ 

6. Kesesuaian simpulan dengan hasil 

penelitian = ............ 

 

II. PRESENTASI 

1. Kemampuan presentasi = ............ 

2. Kemampuan berargumentasi secara logis-

objektif = ............ 

 

III. ORISINALITAS DAN SUMBANGAN PADAKEILMUAN 

1. Orisinalitas = ............ 

2. Sumbangan pada dunia keilmuan = ............ 

Jumlah Nilai = ............ 
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  Jumlah Nilai .......... 

NILAI AKHIR =  _________  = _______ = ............ 

  10  10 

 

 

 

Denpasar, ....................... 

Penilai............. 

 

 

(......................................) 

NIP / NIK 

 

 

 

KONVERSI NILAI: 

 

85 – 100 = A 

70 – 84   = B 

55 – 69   = C 

40 – 54   = D 

  0 – 39   = E 
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Lampiran 9 

 

BERITA ACARA 

UJIAN AKHIR PROGRAM MAGISTER  

(UJIAN TESIS) 

 

Pada hari ini,…........tanggal....... bulan........ tahun...........telah dilaksanakan 

ujian akhir program magister (ujian tesis) untuk mahasiswa: 

 

Nama  :  

NIM :  

Judul Tesis :  

 

Yang telah dihadiri oleh .....orang dari 5 orang penguji. Ujian berlangsung 

lancar dan baik, dengan hasil keputusan sebagai berikut:  

Mahasiswa dinyatakan: 

1. Lulus  

2. Lulus dengan perbaikan naskah tesis  

3. Tidak lulus dan harus mengulang ujian 

Nilai yang dicapai adalah: .................(                                            ) 

Dengan huruf: ....................  

 

Denpasar, 

 

Ketua Penguji: 

 (.....................................................) 

Anggota 

1.  (.....................................................) 

2.  (.....................................................) 

3.  (.....................................................) 

4.  (.....................................................) 

5.  (.....................................................) 
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Lampiran 10 

 

PERSETUJUAN PERBAIKAN  

UJIAN AKHIR PROGRAM MAGISTER  

(UJIAN TESIS) 

 

Nama :  

NIM :  

Program Studi : 

Tanggal Ujian : 

Judul Tesis :  

 

Pembimbing I : 

Pembimbing II : 

Panitia Penguji dengan ini menyatakan bahwa telah menyetujui perbaikan 

naskah tesis tersebut. 

 

PANITIA UJIAN AKHIR PROGRAM MAGISTER (UJIAN TESIS) 

Status Nama Tanda Tangan 

 

Ketua 

Anggota 

 

 

1.  

2. 

3. 

4. 

5 

 

……………….. 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

 

 Pembimbing I Pembimbing II 

 

 

 (                                         ) (                                      ) 
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Lampiran 11 

 

RINGKASAN TUGAS POKOK,  

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB  

DOSEN PASCASARJANA  

UNIVERSITAS WARMADEWA*) 

 

No Jabatan Pendidikan 
S2 

A.a A.b A.c 

1. Wakil Ahli S3/Sp.II M M M 

2. Lektor S3/Sp.II M M M 

3. Lektor Kepala S3/Sp.II M M M 

4. Guru Besar  S3/Sp.II M M M 

 

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB  

DALAM KEGIAAN BIMBINGAN  

PEMBUATAN TESIS DAN DISERTASI *) 

 

No Jabatan Pendidikan Tesis 

1. Wakil Ahli S3/Sp.II Pembimbing II 

2. Lektor S3/Sp.II Pembimbing I/II 

3. Lektor Kepala S3/Sp.II Pembimbing I/II 

4. Guru Besar  S3/Sp.II Pembimbing I/II 

 

 

Keterangan: 

 

S3/Sp.II = Pendidikan Doktor / Spesialis II. 

M = Melaksanakan tugas secara mandiri. 

A.a = Melaksanakan pendidikan dan pengajaran. 

A.b = Melaksanakan penelitian. 

A.c = Melaksanakan pengabdian pada masyarakat. 

*) = Acuan – Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang 

Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur 

Negara No. 38/KEPMK, Waspan/9/1999, tanggal 24 

Agustus 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia 

No. 14 Tahun 2000, tentang Guru dan Dosen. 

 

   

 

 


