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KATA PENGANTAR  

 

Universitas Nusa Cendana atau dikenal dengan sebutan Undana merupakan 

universitas negeri tertua di provinsi Nusa Tenggara Timur. Hingga saat ini, Undana 

mempunyai 10 fakultas. Fakultas ini menawarkan bahwa lulusan Undana adalah lulusan 

mempunyai kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dan 

Kebudayaan (Kemendikbud) yaitu sikap, ketrampilan (umum dan khusus), dan… Selain 

itu, yang membuat lulusan Undana menjadi unik adalah mempunyai kemampuan dalam 

memecahkan masalah sesuai dengan bidang ilmunya yang berkaitan dengan lahan kering 

sebagai penciri utama bagi Undana.  

Perkembangan Undana selama 60 puluh tahun tidak bisa dipandang sebelah mata. 

Fakultas yang telah didirikan sebelumnya sudah mulai berbenah dan fakultas yang baru 

didirikan seperti Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan juga sangat antusias dalam 

menciptakan lulusan yang berkualitas. Boleh dibilang, Undana semakin berkembang dan 

menjadi universitas yang bermutu. Sehingga sudah saatnya Undana untuk membuka diri 

bagi dunia luar. Salah satunya dengan membuka kesempatan bagi mahasiswa asing untuk 

berkuliah di Undana.  

Akan tetapi untuk penerimaan mahasiswa asing, Undana harus mempersiapkan 

diri. Salah satunya adalah buku panduan agar syarat dan tata cara penerimaan mahasiswa 

asing bisa berjalan dengan baik selama masa studi mereka di Undana. Berdasarkan hal 

tersebut, maka buku panduan Akademik Program Sarjana, Pascasarjana, dan Profesi 

Mahasiswa Asing dibuat. Diharapkan dengan buku panduan ini menjadi pedoman baik 

bagi pengelola dan mahasiswa asing sehingga tidak ada kebingungan.  
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DAFTAR SINGKATAN  

ALIHE   : Active Learning in Higher Education  

BAK   : Biro Akademik dan Kemahasiswaan  

BAUK  : Biro Administrasi Umum dan Keuangan  

BAAKPSI : Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem 

Informasi  

BAN PT : Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  

BPSIH : Biro Perencanan, Sistem Informasi, dan Hubungan Masyarakat 

BLU : Badan Layanan Umum  

BUK  : Biro Umum dan Keuangan  

FAPERTA : Fakultas Pertanian  

FEB : Fakultas Ekonomi dan Bisnis  

FISIP : Fakultas Ilmu Sosisal dan Ilmu Politik  

FIA : Fakultas Imu Administrasi  

FH : Fakultas Hukum  

FK : Fakultas Kedokteran  

FKM  : Fakultas Kesehatan Masyarakat 

FKK  : Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan  

FKKH : Fakultas Kedokteran dan Kedokterana hewan  

FKIP  : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  

FKKH : Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan Hukum  

FNGT : Fakultas Non Gelar Teknologi 

FST : Fakultas Sains dan Teknik  

HOTS : Higher Order Thinking Skills  

IRO : International Realtions Office  

ITAS : Izin Tinggal Terbatas  

IELTS : International English Language Testing System  

KRS : Kartu Rencana Stusi 

LPMPT : Lembaga Penjamin Mutu Perguruan Tinggi  

LOA  : Letter of Admission  

LPMAI : Lembaga Penjamin Mutu dan Audit Internal  

LP3 : Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran  

MKU : Mata Kuliah Umum  

PA : Pembimbing AKademik  
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PTIP : Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan  

PPL : Praktek Pengalaman Kerja ‘ 

SMMU : Seleksi Mandiri Masuk Undana  

SIAKAD  : Sistem Informasi Akademik  

SKS : Sistem  

SK : Surat Keputusan  

S2 : Strata 2 

S3  : Strata 3 

TOEFL : Test of English as a Foreign Language  

UTS : Ujian Tengah Semester 

UAS  : Ujian Akhir Semester 

UKT : Uang Kuliah Tunggal  

UPT : Unit Pelaksana Teknis  
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1. SEKILAS TENTANG UNIVERSITAS NUSA CENDANA 

 

1.1 Sejarah singkat  

Ide masyarakat untuk memiliki sebuah Perguruan Tinggi Negeri di kawasan 

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), akhirnya terjawab melalui satu proses yang cukup 

panjang. Universitas Nusa Cendana (Undana) dibangun atas dasar cita-cita besar 

masyarakat NTT untuk mendapatkan pendidikan yang lebih layak, karena itu panitia 

pendiri mengusulkan adanya satu Universitas Negeri di daerah ini. Berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan llmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 111 Tahun 

1962 tanggal 28 Agustus 1962, ditetapkan berdirinya Universitas Negeri yang 

berkedudukan di Kupang terhitung mulai tanggal 1 September 1962, sekaligus ditetapkan 

sebagai tanggal lahirnya (Dies Natalis) Universitas Negeri di Kupang. 

Panitia Persiapan Pendiri, mengajukan 3 (tiga) nama yakni Nusa Cendana, Paraja 

dan Liurai. Dari ketiga nama tersebut, ternyata yang disetujui adalah Nusa Cendana 

sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1963, tanggal 23 

April 1963 dan sejak itu nama Universitas Negeri yang baru diresmikan itu adalah 

Universitas Negeri Nusa Cendana, disingkat Undana. 

Pendiri Universitas Nusa Cendana yang semula bernama Universitas Negeri 

Kupang, adalah W.J. Lalamentik yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur Provinsi 

Nusa Tenggara Timur, Kapten El Tari dan Drs. R. Karsono Kramadiredja sebagai 

Sekretaris I dan II yang dilengkapi dengan lima seksi terdiri atas para pejabat dan tokoh 

masyarakat NTT. Sementara peresmian Universitas Negeri yang baru berdiri itu 

dilaksanakan pada tanggal 17 September1962 bertempat di ruang DPRD Tingkat I NTT. 

Untuk kelancaran tugas Universitas Negeri yang baru itu dibentuklah pimpinan 

Universitas dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri PTIP Nomor 162/MP/1962 

tanggal 14 Februari 1962, serta mengangkat Catur Tunggal Provinsi NTT sebagai 

Presidium Universitas yang diketuai oleh Muhamad Salim, SH (Kepala Kejaksaan Tinggi 

di Kupang) dan Drs. S. Daud sebagai Sekretaris. Selain itu, telah dibentuk pula Yayasan 

Universitas yang diketuai oleh W.C.H. Oematan. 

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri PTIP Nomor 111 Tahun 

1962 diperkuat dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1963, 
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tanggal 23 April 1963, Universitas Nusa Cendana memiliki 4 (empat) Fakultas yakni 

Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan (FKK, 1962), menyusul Fakultas Peternakan 

(1964), berikut IKIP Malang Cabang Kupang yang kemudian dilebur dan diintegrasikan 

ke dalam Undana menjadi Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan (FKIP, 1964). 

Pada tahun 1982 dikembangkan lagi Fakultas Hukum (FH), selanjutnya menyusul 

tahun 1983 dibuka Fakultas Pertanian. Namun karena beberapa alasan teknis antara lain 

karena kendala dosen dan laboratorium, maka Fakultas Peternakan dan Fakultas 

Pertanian belum dapat berfungsi, sementara Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan 

selain dibuka di Kupang dengan jurusan llmu Hukum, Ekonomi dan llmu Hayat, juga 

terdapat cabang di Ende dengan jurusan llmu Pasti Alam, Pendidikan dan Bahasa Inggris. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0621/O/1967, 

Fakultas Hukum diintegrasikan ke Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan dan 

berubah menjadi Fakultas Ketatanegaraan, Ketataniagaan dan Hukum (FKKH) yang 

berstatus sebagai departemen dengan dua jurusan yaitu Hukum Perdata dan Hukum 

Pidana. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 1982, FKKH dipecah menjadi dua 

Fakultas yaitu Fakultas Hukum dan Fakultas llmu Administrasi (FIA), dan beberapa 

tahun kemudian FIA berubah nama menjadi Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik (FISIP) 

dengan tiga jurusan yaitu Jurusan Administrasi Negara, Niaga dan Jurusan Sosiologi. 

Tahun 2008, FISIP menambah lagi dua jurusan yaitu Jurusan llmu Komunikasi dan 

Jurusan llmu Politik. Tahun 2011, Jurusan llmu Administrastrasi Niaga berubah menjadi 

Jurusan Administrasi Bisnis. Kemudian pada tahun 2012, FISIP menambah lagi Program 

Studi Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan sebagai cikal bakal Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis. 

Pada tahun 1982, Fakultas Pertanian menerima mahasiswa baru dengan dua 

jurusan, yakni Jurusan Agronomi dan Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, dan kemudian 

dibuka Fakultas Non Gelar Teknologi (FNGT) dengan dua jurusan yakni Jurusan Teknik 

Sipil dan Jurusan Penyuluh Pertanian Terpadu. Jurusan yang disebut terakhir ini sejak 

tahun 1989 dialihkan ke Fakultas Peternakan. Namun dua tahun kemudian tepatnya tahun 

1991 FNGT ditutup dan Jurusan Penyuluh Pertanian Terpadu dialihkan ke Fakultas 

Pertanian. Khusus Fakultas Peternakan, pada tahun 2009, menambah lagi satu Program 
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Studi Kedokteran Hewan. Program Studi Kedokteran Hewan Undana ini merupakan 

Program Studi Kedokteran Hewan ketujuh di Indonesia. 

Selanjutnya dibuka Unit Pelaksana Teknis (UPT) Teknik dengan Jurusan Teknik 

Sipil. Pada tahun 1994 dibuka pula UPT Perikanan dan Kelautan dengan Jurusan 

Perikanan dan Kelautan, sementara itu pada UPT Teknik bertambah dua Jurusan lagi 

yakni Jurusan Teknik Mesin dan Jurusan Teknik Elektro. Demikian pula halnya dengan 

Fakultas Pertanian bertambah dua Jurusan lagi, yaitu Jurusan llmu Hama dan Penyakit 

Tanaman serta Jurusan llmu Tanah. 

Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan Surat Keputusan Pengesahan 

Direktur Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 2802/D/T/2001 

tanggal 30 Agustus 2001 dibuka Fakultas Sains dan Teknik (FST) dengan 4 (empat) 

jurusan, yaitu Jurusan Matematika, Jurusan Biologi, Jurusan Fisika dan Jurusan Kimia. 

Beberapa tahun kemudian FST menambah lagi tiga jurusan baru yakni Jurusan llmu 

Pertambangan, Jurusan llmu Komputer dan Jurusan Teknik Arsitektur. 

Dalam tahun yang sama, berdasarkan Surat Keputusan Pengesahan Direktur 

Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 194/0/2001 tanggal 

28 Desember 2001 dibuka pula Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) dengan 5 (lima) 

Jurusan, yakni Jurusan Epidemilogi dan Biostatistika, Jurusan Kesehatan Kerja dan 

Kesehatan Lingkungan, Jurusan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Jurusan 

Pendidikan dan Kesehatan dan Perilaku, dan Jurusan Gizi Kesehatan Masyarakat. 

Pada bulan Agustus 2001, Undana membuka Program Pascasarjana Strata 2 (S-2) 

dengan 3 (tiga) program studi yakni: Program Studi Manajemen Pembangunan 

Peternakan, Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, dan 

Program Studi Administrasi Publik. Beberapa tahun kemudian bertambah lagi Program 

Studi llmu Hukum (tahun 2005), Program Studi Linguistik (tahun 2008), Program Studi 

IPS (tahun 2012), Program Studi llmu Ternak (S3) tahun 2012, Program Studi llmu 

Administrasi (S3) tahun 2013, Program Studi llmu Kesehatan Masyarakat (tahun 2013) 

dan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (tahun 2013). Dalam perkembangan, 

terjadi perubahan kodefikasi program studi srata 2 (S2) yaitu Program Studi Manajemen 

Pembangunan Peternakan menjadi llmu Peternakan, Program Studi Pengelolaan 
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Sumberdaya Alam dan Lingkungan menjadi llmu Lingkungan dan Program Studi 

Administrasi Publik menjadi llmu Administrasi. 

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

(Dirjen Dikti) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Nomor 212/D/T/2008, 

tanggal 11 Juli 2008 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Dokter (SI), 

dan Surat Keputusan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 170/PP/2008, tanggal 20 

September 2008 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran yang disingkat FK. Peraturan 

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 25 

Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Nusa Cendana mengatur 

tentang pengabungan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan dan Fakultas 

Peternakan dan Fakultas Kelautan dan Perikanan.  

Dengan demikian, hingga saat ini Undana memiliki 1 (satu) Program Pascasarjana (PPs) 

dan 9 (sembilan) Fakultas, yaitu : 

1. Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan (FKIP), 

2. Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan (FKKP) 

3. Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik (FISIP), 

4. Fakultas Hukum (FH), 

5. Fakultas Pertanian (Faperta), 

6. Fakultas Sains dan Teknik (FST), 

7. Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), 

8. Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan (FKKH), 

9. Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) 

Jumlah program studi terdiri dari 2 Program Studi S3, 8 Program Studi S2 dan 47 

Program Studi SI dan 1 Program Studi D3. 

Pada tingkat kelembagaan, telah dibentuk Lembaga Penelitian yang sebelumnya 

berstatus sebagai Pusat Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat. 

Beberapa tahun kemudian, Undana menambah lagi Lembaga Pembinaan dan 

Pengembangan Pembelajaran (LP3) dan Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal 

(LPMAI) dan pada Juli 2010 LPMAI berubah nama menjadi Lembaga Penjaminan Mutu 

Perguruan Tinggi (LPMPT). 
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LP3 memiliki tiga pusat yaitu 

1. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kurikulum, 

2. Pusat Pendidikan Pelatihan dan Evaluasi Pembelajaran serta 

3. Pusat Perancangan dan Pengembangan Media Pembelajaran. 

Lembaga Penelitian memiliki 15 Pusat yakni : 

1. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, 

2. Pusat penelitian Kependudukan, 

3. Pusat Gender dan Anak, 

4. Pusat Penelitian Lahan Kering, 

5. Pusat Studi Hak Asasi Manusia, 

6. Pusat Penelitian Perikanan dan Kelautan, 

7. Pusat Penelitian Kebudayaan dan Pariwisata, 

8. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sapi Timor, 

9. Center For Australia and Pacific Studies, 

10. Pusat Penelitian Manajemen, 

11. Pusat Penelitian dan Pengembangan Umbi-umbian dan Kacang-kacangan, 

12. Pusat Penelitian Hak Kekayaan Intelektual, 

13. Penelitian dan Pengembangan Arboretum, 

14. Pusat Studi Perubahan Sosial Politik Lokal dan 

15. Pusat Kajian Kedokteran dan Kesehatan. 

Sedangkan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat memiliki enam Pusat yaitu : 

1. Pusat Inovasi dan Penerapan Ipteks, 

2. Pusat Pengembangan Wilayah dan Desa Binaan, 

3. Pusat Informasi Kesempatan Kerja dan Pengembangan Karier, 

4. Pusat Pendidikan dan Pelayanan pada Masyarakat, 

5. Pusat Pengembangan Kuliah Kerja Nyata dan 

6. Pusat Legal Drafting. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2009 tentang Statuta 

Undana, pada pasal 7 mengatur pelaksana administrasi Undana terdiri dari: Biro 
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Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) dan Biro Administrasi Akademik 

Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi (BAAKPSI). Kedua biro tersebut 

masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang dalam melaksanakan tugasnya, 

bertanggungjawab kepada Rektor. Kedua Kepala Biro tersebut diangkat dan 

diberhentikan oleh Rektor. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Universitas Nusa Cendana mengatur penambahan biro menjadi 3 (tiga) biro yang 

melaksananakan administrasi Undana terdiri dari: Biro Umum dan Keuangan (BUK), 

Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK), Biro Perencanaan, Sistem Informasi, dan 

Hubungan Masyarakat (BPSIH),  

Sedangkan dari aspek teknis penunjang akademik telah dibentuk empat Unit 

Pelaksana Teknik (UPT) dan Pusat masing-masing: 

1. Mata Kuliah Umum (MKU); 

2. Praktek Pengalaman Lapangan (PPL); 

3. Perpustakaan; 

4. Komputer; 

5. Pusat Bahasa; 

6. Riset Terpadu; 

7. Poliklinik Kesehatan; dan 

8. Laboratorium Lapangan Terpadu Pusat Unggulan IPTEKS Lahan Kering 

Kepulauan. Disamping itu dibuka Unit Bimbingan Konseling. 

Universitas Nusa Cendana memasuki usia ke-55 mengalami suatu transformasi 

dari perguruan tinggi yang berstatus Satker menjadi perguruan tinggi Badan Layanan 

Umum (BLU) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

166/MKM.05/2017 tentang Penetapan Universitas Nusa Cendana pada Kemenristekdikti 

Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU 

Tanggal 3 Maret 2017. 

Perubahan menjadi BLU berpadanan dengan fase kedua dari roadmap Universitas 

Nusa Cendana 2010 – 2025 yaitu peningkatan otonomi dan mutu pendidikan tinggi. 

Diharapkan status manajemen Universitas Nusa Cendana sebagai BLU memberikan 

peluang dan tantangan yang mendorong percepatan kemajuan Universitas Nusa Cendana 
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dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat 

untuk mewujudkan visi “Universitas Berwawasan Global”. 

 

1.2 Visi, Misi, dan Tujuan  

Visi 

Perguruan Tinggi Berorientasi Global. 

Misi 

1. Mewujudkan pendidikan tinggi bermutu, relevan dan berdaya saing. 

2. Menjadi universitas riset dalam bidang lahan kering kepulauan. 

3. Mewujudkan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi kesejahteraan 

masyarakat. 

4. Mewujudkan organisasi pendidikan tinggi yang sehat dalam konteks good 

university governance. 

Tujuan 

1. Pemberdayaan program studi untuk mencapai tingkat akreditasi A dan minimal B 

serta penyiapan standardisasi mutu  internasional. 

2. Peningkatan kapasitas kelembagaan penelitian, program penelitian dan peneliti 

untuk mampu berkompetisi secara nasional dengan mutu hasil penelitian berbasis 

PIP yang dapat  dipublikasi secara nasional dan internasional. 

3. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengabdian masyarakat untuk mengaplikasi 

ipteks yang berorientasi PIP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

4. Pengembangan kapasitas organisasi untuk mencapai organisasi yang sehat, 

modern, akuntabel, transparan dan demokratis yang kondusif untuk mendorong 

percepatan perubahan. 

 

1.3 Akreditasi  

Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) 

Nomor 30/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2018 menyatakan bahwa Universitas Nusa 

Cendana Kupang terakreditasi dengan peringkat akreditasi Terakreditasi B. Sertifikat 

akreditasi perguruan tinggi ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai 

13 Maret 2023. 



14 
 

 

 

 

1.4 Kerja sama 

Dalam empat tahun terakhir Undana membangun kolaborasi dengan berbagai 

institusi dari dalam maupun luar negeri, baik pemerintah maupun swasta. Pada level 

daerah, kerjasama berwujud dalam sejumlah aktivitas seperti pengembangan organisasi, 

perencanaan pembangunan, penelitian, asistensi, pengabdian masyarakat, dan pendidikan 

(S1 dan S2) serta kerjasama penyelenggaraan PJJ untuk penyeteraan kualifikasi guru 

dalam jabatan dengan Pemda Alor, Pertamina, dan Sumba Tengah. Pada level nasional, 

lebih banyak yang bersifat U to U di bidang pendidikan seperti yang dilakukan antara 

Undana dan Universitas Hassanudin dalam rangka pendirian fakultas kedokteran 

sekaligus penyiapan tenaga pengajar; dengan Institut Pertanian Bogor untuk pendirian 

program Studi Kedokteran Hewan dan S3 aliansi bidang pertanian; dan aliansi program 

S2 Ilmu Hukum dengan Unair. Pada level internasional, telah dilakukan kerjasama 
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dengan sejumlah lembaga dari beberapa negara seperti Timor Leste, Australia, dan 

Kerajaan Belanda. Data kerjasama luar negeri  

 

1.5 Alumni  

Partisipasi Ikatan Alumni Undana telah mendukung pengembangan perguruan 

tinggi dalam bentuk: sumbangan dana, sumbangan fasilitas, masukan untuk perbaikan 

proses pembelajaran, dan pengembangan jejaring kerja. Ikatan Alumni Undana telah 

memberikan kontribusi yang bersifat akademis maupun non akademis di antaranya Ikatan 

Alumni selalu memberikan usul saran dan masukan dalam proses pembelajaran di 

lingkungan Undana, memberikan kesempatan bagi dosen-dosen untuk bersama-sama 

dalam melakukan riset daerah juga berperan sebagai narasumber di berbagai kegiatan, 

memberikan kesempatan bagi dosen-dosen dalam memberikan pertimbangan sebagai staf 

ahli pada berbagai tingkatan dewan baik DPRD kabupaten/ kota, DPRD propinsi maupun 

DPR pusat, bantuan pengembangan jejaring dalam memberikan informasi dan lowongan 

kerja, pembuatan taman Fapet, dan dukungan dana untuk kegiatan ekstrakuliker 

mahasiswa seperti Faperta Cup. Fasilitas-fasilitas pendukung proses akademik yang 

diberikan oleh alumni seperti buku, komputer, printer, kulkas, meubeler, dan wifi. 

Statistik Jumlah Lulusan Undana per Tahun Ajaran. 
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Sumber : Borang Akreditasi Undana 

Keterangan : 

1. TS-4 = TA 2008/2009 

2. TS-3 = TA 2009/2010 

3. TS-2 = TA 2010/2011 

4. TS-1 = TA 2011/2012 

5. TS     = TA 2012/2013 
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2. LAYANAN PENDUKUNG ADMINISTRASI MAHASISWA ASING 

 

Sebagai mahasiswa asing tentunya banyak sekali hal yang harus dipelajari tentang 

sistem perkuliahan di Undana dapat berjalan dengan baik. Untuk mengakomodir hal ini 

maka Undana memaksimal kerja beberapa unit agar dapat menolong mahasiswa untuk 

selesaikan administrasi selama masa studi. Unit-unit yang dapat dihubungi oleh 

mahasiswa asing yaitu BAK, IRO, Pusat Komputer, Prgram pasca sarjana, Unit 

pelaksana Teknis. 

 

2. 1 Biro Akademik dan Kemahasiswaan  

Unit ini bertugas untuk pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan evaluasi pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan registrasi mahasiswa dan statistik akademik.  

Nomor Telpon : +62380 881580; Email : info@undana.ac.id; Hari Kerja: Senin-Jumat 

7.30 – 16.30.  

 

2. 2 Kantor Pasca Sarjana  

Kantor ini mengurus administrasi bagi mahasiswa asing yang mau melanjutkan 

studi di jenjang pascasarjana. Nomor Telpon: + 62380 8804165; Email: 

pascaundanakupang@gmail.com; Hari Kerja: Senin-Jumat 7.30 – 16.30.  

Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat dai halaman https://pps.undana.ac.id/ 

 

2. 3 International Relation Office (IRO)  

IRO merupakan bagian dari Undana yang mengurus mahasiswa asing selama 

masa studi mereka di Undana. Nomor HP:  081237858806.. ; Email: iro@undana.ac.id ; 

Hari Kerja: Senin-Jumat 7.30 – 16.30. 

 

2.4 Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Universitas Nusa Cendana dalam mendukung kegiatan akademik mahasiswanya 

juga didukung oleh 6 Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu UPT Pusat Komputer (PTIK), 

UPT Pusat Bahasa, UPT Laboratorium Terpadu Bioscience, UPT Rumah Sakit Umum 
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Pendidikan (RSUP), UPT Rumah Sakit Hewan Pendidikan (RSHP) dan UPT 

Laboratorium Lapangan Terpadu Lahan Kering  Kepulauan (LLTLKK).  

 

2.4.1 Pusat Komputer/PTIK  

Pusat computer Undana memiliki ruangan yang didukung oleh jaringan internet 

berkecepatan tinggi dan uni komputer dengan spesifikasi modern yang mendukung 

aktivitas mahasiswa dalam mengkases teknologi informasi.  

 

Foto: Gedung PTIK Undana  

2.4.2 Pusat Bahasa 

Pusat Bahasa Undana adalah unit yang menyelenggarakan berbagai aktivitas 

untuk meningkatkan kemampuan Bahasa inggris baik bagi dosen, pegawai dan 

mahasiswa untuk mewujudkan visi Undana sebagai universitas berwawasan global. 

Layanan yang ditawarkan oleh Pusat Bahasa undana adalah: Tes Toefl ITP, Und-EP Test, 

Terjemahan dan Kursus. 
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2.4.3 Laboratorium Terpadu Bioscience 

Laboratorium Terpadu Biosciende sebagai pusat penelitian di Undana memiliki 

peralatan yang modern dan didukung oleh fasilitas seperti laboratorium kimia, 

laboratorium, laboratorium genetik dan laboratorium radioaktif. Selain memiliki 

peralatan danlaboratorium yang memadai,  Laboratorium Terpadu Biosciende juga 

memiliki ruangan seperti ruangan riset terpadu, ruang seminar, ruang kelas dan ruangan 

baca.  

 

Foto : Gedung Latoratorium Terpadu Bioscience Undana 

 

2.4.4 Rusah Sakit Umum Pendidikan (RSUP) 

Rumah Sakit Umum Universitas Nusa Cendana, selanjutnya disebut RSU Undana 

adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Universitas Nusa Cendana yang berfungsi 

untuk memberikan layanan kesehatan bagi Civitas Akademika Universitas Undana dan 

bagi masyarakat umum. Rumah Sakit Umum Undana merupakan pengembangan dari 

UPT Klinik Pratama Undana yang berada di Jalan Jendral Soeharto No 72 Naikoten 1 

Kota Kupang, dengan luas lahan ± 30.102 M² dan luas bangunan 570 M². 



20 
 

 

Foto: Gedung Rumah Sakit Umum Pendidikan Undana 

2.4.5 Rumah Sakit Hewan Pendidikan (RSHP) 

Rumah sakit Hewan pendidkan Undana adalah unit pendukung bagi mahasiswa 

dalam belajar dan juga merupakan unit yang memberikan layanan bagi masyarakat dalam 

hal Kesehatan hewan.  

 

Foto: Gedung Rumah Sakit  Hewan Pendidikan Undana 
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2.4.6 Laboratorium Lapangan Terpadu Lahan Kering  Kepulauan (LLTLKK) 

Laboratorium Lapangan Terpadu Lahan Kering  Kepulauan (LLTLK) merupak 

unit menjadi pusat penelitian bidang peternakan, perikanan, pertanian dan Kesehatan 

hewan yang berbasis lahan kering kepulauan.  

 

Foto: Laboratorium Lapangan Terpadu Lahan Kering Kepulauan Undana 
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4. FINANSIAL 

 

3.1 Biaya Kuliah  

Biaya kuliah mahasiswa asing tergantung pada program studi yang dipilih.  Tarif 

layanan perkuliahan bagi mahasiswa asing dapat mencapai 125% (seratus dua puluh lima 

persen) dari tarif uang kuliah tunggal tertinggi untuk program sarjana dan pascasarjana. 

Informasi mengenai Uang Kuliah Tunggal (UKT) dapat dilihat pada 

https://undana.ac.id/biaya-kuliah-di-undana-dari-ukt-hingga-uang-pangkal/ 

 

3.2 Beasiswa  

Mahasiswa asing juga mendapatkan kesempatan untuk meraih beasiswa. 

Berdasarkan sumber dana, beasiswa dibagi menjadi tiga kategori yaitu beasiswa Undana, 

beasiswa pemerintah, dan beasiswa perseroan/Lembaga (dalam dan luar negeri).  

 Beasiswa Undana 

Beasiswa bantuan untuk penyelesaian skripsi/tesis/disertasi sebesar 2% dari 

biaya kuliah selama 8 semester yang mengambil program S1 dan dan S3 dan 4 

semester bagi mahasiswa asing yang mengambil program S2. Selain itu, 

mahasiswa juga mendapatkan kesempatan melakukan penelitian gratis dari 

proyek penelitian dosen dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen 

pembimbingnya.  

 Beasiswa dari Pemerintah Indonesia  

1. Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB).  

Beasiswa pascasarjana ini berasal dari pemerintah Indonesia melalui 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi (Kemendikbud) bagi mahasiswa 

asing yang berasal dari negara berkembang untuk belajar program sarjana, 

magister, dan doctoral. http://knb.kemdikbud.go.id/. 

2. Beasiswa Darmasiswa. 

  Beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa asing yang ingin 

mempelajari Bahasa Indonesia dan kesenian tradisional di Indonesia. Sumber 

dana beasiwa ini dari pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan bagi (Kemendikbud). https://darmasiswa.kemdikbud.go.id/. 
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3.4 Asuransi  

Sebagai pemegang visa C316, mahasiswa asing wajib memiliki bukti kepemilikan 

asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia yang mencakup pembiyaan 

kesehatan selama orang asing berada di wilayah Indonesia. Salah satu asuransi yang 

direkomendasi adalah BPJS: http://www.pasienbpjs.com/2020/01/syarat-daftar-bpjs-

untuk-wna.html 
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4. PEMILIHAN PROGRAM STUDI 

 

4.1 Program Studi yang ditawarkan oleh Universitas Nusa Cendana 

 Pemilihan program studi yang tepat adalah keputusan penting mahasiswa asing. 

Undana menawarkan program studi yang dikelompokkan menjadi tiga bagian besar yaitu 

program pendidikan akademik, program pendidikan profesi, dan program pendidikan 

vokasi.  

1. Program pendidikan akademik terdiri dari: 

 Program sarjana (S-1)  

(1)   Undana mempunyai sepuluh fakultas yaitu 1). Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan; 2). Fakultas Hukum; 3). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; 4). 
Fakultas Pertanian; 5). Fakultas Peternakan; 6). Fakultas Sains dan Teknik; 7). 
Fakultas Kesehatan Masyarakat; 8). Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan; 9). 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis; dan 10). Fakultas Kelautan dan Perikanan. Lama studi 
Lama studi program sarjana paling lama tujuh tahun akademik (14 
semester). 

Informasi lengkap tentang fakultas yang berada di Undana dapat di lihat pada website 

https://undana.ac.id/news/# 

 Program magister (S-2) 

 Program magister UNDANA menawarkan 8 program studi (PS) yaitu 1). 

PS. Ilmu Administrasi; 2). PS. Ilmu Peternakan; 3). PS. Ilmu Kesehatan Masyarakat; 

4). PS. Pendidikan Bahasa Inggris; 5). PS. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial; 6). 

PS. Ilmu Linguistik; 7). PS. Ilmu Hukum; 8). PS. Ilmu Lingkungan. Informasi 

lengkap dapat di lihat pada https://pps.undana.ac.id/ 

 Lama studi paling lama 4 (empat) tahun akademik (8 semester). Beban 

belajar bagi mahasiswa program magister minimal 36 (tiga puluh enam) sks, 

termasuk tesis. Akan tetapi, beban belajar ini tidak termasuk matrikulasi. Beban 

belajar mahasiswa terdiri dari mata kuliah filsafat ilmu dan metode penelitian 4 sks 

dan mata kuliah penciri program studi minimal 32 sks. Sedangkan tugas akhir 

program Magister berupa tesis yang diberi bobot 6-8 sks.  
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Kewajiban lain mahasiswa program Magister adalah mengikuti matrikulasi dan 

menulis 1 (satu) artikel yang berhubungan dengan penelitian tesis dan minimal 

diterima pengelola jurnal nasional terakreditasi SINTA 1-4 atau jurnal/prosiding 

internasional terindeks pada basis data internasional bereputasi.  

 Program doktor (S-3) 

        Undana mempunyai dua program studi  Program Doktor yaitu 1). PS. Ilmu 

Administrasi; dan 2). PS. Ilmu Peternakan. Ilmu Lingkungan.  

      Informasi lengkap dapat di lihat pada https://pps.undana.ac.id/ 

   Lama studi program doktor paling lama 7 (tujuh) tahun akademik (14 

semester). Beban belajar mahasiswa program doktor yaitu minimal 42 (empat puluh 

dua) sks bagi mahasiswa sebidang, termasuk disertasi dan minimal 54 (lima puluh 

empat) sks mahasiswa tidak sebidang, termasuk disertasi. Beban belajar tidak 

termasuk matrikulasi. Beban belajar mahasiswa terdiri atas mata kuliah filsafat ilmu 

dan metode penelitian 4 sks dan mata kuliah penciri program studi minimal 38 sks. 

Program Doktor dapat ditempuh melalui program perkuliahan dan penelitian. Tugas 

akhir program doktor berupa disertasi, diberi bobot 8-10 sks. Mahasiswa Program 

doktor wajib mengikuti matrikulasi, menulis paling sedikit 1 (satu) artikel yang 

berhubungan dengan penelitian disertasi dan minimal diterima pengelola jurnal 

internasional bereputasi.  

 

2. Program pendidikan profesi:  

Undana meemiliki 3 Program Pendidikan Profesi yaitu terdiri dari program 

profesi dokter hewan, program profesi dokter, dan program profesi guru.  

Lama studi program pendidikan profesi paling lama 3 (tiga) tahun akademik (6 

semester), program pendidikan profesi ditempuh setelah mahasiswa menyelesaikan 

program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan. Beban belajar 

program pendidikan profesi minimal 24 (dua puluh empat) sks dan ditambah mata 

kuliah wajib penciri universitas. Informasi lengkap dapat di lihat pada 

https://undana.ac.id/admissions/prog-profesi/ 
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3. Program pendidikan vokasi terdiri dari:  

 Program pendidikan diploma tiga (D-3) 

Di Undana memiliki 1 Porgram studi pendidikan vokasi yakni program Diploma III 

(D-3. Beban belajar program Pendidikan Diploma III aalah minimal 108 (seratus 

delapan) sks dan lama studi maksimal 5 (lima) tahun akademik. 

 

4.2 Kompetensi lulusan  

Mahasiswa asing harus memiliki 3 (tiga) kompetensi lulusan yaitu Pengetahuan, 

Ketrampilan (Umum dan Khusus), dan Sikap.  

Kompetensi bagi program sarjana  

Secara spesifik lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis 

bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian 

khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam serta 

mampu memformulasi penyelesaian masalah prosedural. Selain itu lulusan sarjana 

mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan 

mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri 

dan kelompok. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung 

jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.  

Kompetensi bagi program pasca sarjana (program profesi, magister, dan doktor) 

 Lulusan program paska sarjana harus mampu mengembangkan pengetahuan, 

teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya 

melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. Kedalaman dan keluasan 

materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, 

dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada 

masyarakat. 
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4.3 Research di Universitas Nusa Cendana 

Undana sebagai universitas negeri pertama di Provinsi Nusa Tenggara Timur 

(NTT) mempunyai keunggulan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi daerah semiringkai kepulauan dan kepariwisataan. Keunggulan research yang 

ditwarkan oleh Undana adalah pengembangan pertanian di wilayah lahan kering, 

pengembangan perikanan dan kelautan serta wisata bahari secara berkelanjutan, 

pengembangan upaya adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim global di area 

lahan kering, dan pengembangan derajat Kesehatan Masyarakat dan Veteriner di wilayah 

kepulauan semi ringkai dan rawan bencana. 

 

4.4 Bahasa yang digunakan  

 Bahasa Indonesia adalah bahasa utama yang digunakan dalam kelas. Untuk 

mengakomodir kebutuhan ini maka Undana akan menyediakan kelas persiapan bahasa 

Indonesia khusus mahasiswa asing selama 3 bulan sebelum perkuliahan. Selain itu, 

Undana juga menawarkan mata kuliah bahasa Indonesia sebanyak 2 SKS. 

Selain Bahasa Indonesia, Mahasiswa wajib menguasai bahasa lnggris sebagai 

sarana untuk memperlancar dan meningkatkan kualitas studinya. Kemampuan bahasa 

Inggris dibuktikan dengan sertifikat pencapaian nilai institusional TOEFL atau TOEFL 

equivalence yang diterbitkan UPT Pusat Bahasa Undana dengan skor minimal 400 untuk 

program diploma dan sarjana, 425 untuk program magister, dan 450 untuk program 

doktor. Sertifikat pencapaian nilai institusional TOEFL atau TOEFL equivalence 

peruntukannya sebagai berikut. a. Dapat dikonversi sebagai nilai matakuliah bahasa 

Inggris dengan bobot nilai 4. b. Syarat pendaftaran bagi mahasiswa program 

pascasarjana. c. Syarat untuk mengikuti ujian skripsi atau tugas akhir bagi mahasiswa 

program diploma dan sarjana.  
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5. SYARAT PENERIMAAN MAHASISWA ASING 

 

5.1 Syarat dan Ketentuan Mahasiswa Asing   

Undana dapat menerima mahasiswa berkewarganegaraan asing dimana dilakukan 

melalui pendaftaran secara online. Ketentuan bagi mahasiswa asing adalah memenuhi 

persyaratan akademik dan mematuhi peraturan perundang-undangan di ketentuan 

Undana. Mahasiswa asing yang diterima paling banyak 10% (sepuluh persen) pada 

Program Studi Ilmu Kedokteran dan paling banyak 20% (dua puluh persen) pada 

program studi di luar Ilmu Kedokteran. Penerimaan mahasiswa asing secara teknis 

dilaksanakan oleh BAK sesuai POB. Mahasiswa asing dapat melamar program studi di 

program sarjana sesuai dengan minat dan bakatnya. 

Mahasiswa asing harus memenuhi syarat sebagai berikut:  

1. Hasil Pindaian Surat Permohonan Izin Belajar bagi Mahasiswa Asing dari 

Perguruan Tinggi yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan Kelembagaan 

Perguruan Tinggi. 

2. Informasi terkait program studi dan data pribadi. 

3. Hasil Pindaian Surat Diterima di Perguruan Tinggi (LOA). 

4. Hasil Pindaian Ijazah atau Transkrip Akademik. 

5. Hasil Pindaian Paspor. 

6. Hasil Pindaian Surat Pernyataan untuk: 

1. Tidak akan bekerja selama belajar di Indonesia. 

2. Tidak berpartisipasi di dalam aktivitas politik. 

3. Mematuhi Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. 

7. Hasil Pindaian Surat Pernyataan dari penjamin atau penanggungjawab selama 

belajar. 

8. Hasil Pindaian Surat Keterangan Jaminan Pembiayaan. 

9. Hasil Pindaian Surat Keterangan Sehat. 

10. Hasil Pindaian Foto berwarna ukuran paspor. 

11. Visa Pendidikan yaitu tipe C316 
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Kualifikasi tambahan bagi mahasiswa asing untuk program sarjana adalah lulusan 

setara dengan SMA/SMK tahun 2022, 2021, dan 2020. Pada program profesi, master, dan 

doktor, calon mahasiswa asing wajib memiliki gelar sarjana yang relevant dengan 

program studi yang diminati dengan Grade Point Average (GPA) adalah 3.0. 

5.2 Aturan bekerja di Indonesia  

Visa tipe C316 adalah visa untuk pendidikan dimana visa ini bukan untuk 

kegiatan bekerja di Indnesia. Pemegang visa ini dapat mengikuti pendidikan formal 

tingkat taman bermain, tingkat dasar, menengah atas atau universitas dan juga pendidkan 

tidak formal seperti belajar di pondok pesantren, mengikuti pendidikan di bidang aviasi 

dan lainnya.  

 

5.2 Pengajuan Visa untuk Pendidikan.  

Tipe visa C316 yaitu visa bagi orang asing untuk mengikuti pendidikan di 

Indonesia (https://visa-online.imigrasi.go.id/files/matrix_visa.pdf). Syarat pengajuan 

visa online dapat dibaca detailnya di https://visa-online.imigrasi.go.id/info.xhtml 

5.3 Permohonan Ijin Tinggal (foreigner stay permit)  

Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia, berdasarkan Pasal 48 ayat 

(1) Undang-undang Nomor 6 tahun 2011, wajib memiliki Izin Tinggal. Bagi orang asing 

yang mengikuti pendidikan menggunakan tipe izin tinggal terbatas (ITAS). Aplikasi 

Permohonan Izin Tinggal Online merupakan Aplikasi berbasis web yang bertujuan untuk 

memberikan layanan Izin Tinggal Keimigrasian secara online kepada pemohon Izin 

Tinggal Keimigrasian https://izintinggal-online.imigrasi.go.id/ 

 

5.4 Orientasi Akademik Mahasiswa Asing 

Mahasiswa baru wajib melakukan orientasi dalam rangka mengenal lingkungan 

dan dinamika kehidupan kampus. Kegiatan dalam melakukan orientasi akan diatur lebih 

rinci oleh bagian akademik dan bekerja sama dengan IRO  

 

 



30 
 

 

5.5 Perpindahan atau Pergantian Status Mahasiswa Asing  

Secara umum mahasiswa asing dapat melakukan upgrading program diploma ke 

program sarjana; perpindahan antar program studi di lingkup Undana; upgrading dari 

program magister ke doctoral; dan pindahan dari luar Undana. Syarat umum yang harus 

dipenuhi adalah:  

- Harus mendapat rekomendasi dari Dekan untuk mendapatkan persetujuan dari 

Rektor 

- Daya tampung program studi tujuan  

- Tidak sedang menjalani sanksi akademik 

- Menyerahkan foto kopi ijazah dan transkrip nilai yang telah disahkan oleh 

pejabat yang berwenang 

 

 Upgrading dari diploma ke program sarjana  

Undana dapat menerima tamatan program diploma (D-2 dan D-3) untuk 

melanjutkan studi ke jenjang program pendidikan sarjana (S-1). Syarat tersebut 

adalah:  

- Berijazah perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta terakreditasi atau 

program studi yang terakreditasi setara dengan perguruan tinggi tujuan 

- Lulusan program D-2 dan D-3 dengan IPK > 3.00 berdasarkan hasil akreditasi 

- Lulusan D-2 dan D-3 dengan IPK ≥ 2,50 berdasarkan hasil akreditasi mata kuliah.  

 Perpindahan antar program studi di lingkup Undana  

Undana dapat memberi kesempatan satu kali kepada mahasiswa untuk 

berpindah antar fakultas dan/atau antar program studi. Syaratnya adalah:  

- Mengajukan surat permohonan dengan melampirkan surat persetujuan dosen wali 

dan surat persetujuan koordinator program studi asal.  

- Bukan merupakan mahasiswa pascasarjana. 

- Melampirkan transkrip akademik sementara.  
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- Pemberian kesempatan pindah atas rekomendasi dekan asal. 

- Berdasarkan pertimbangan koordinator program studi yang dituju.  

- Perpindahan mahasiswa hanya diadakan pada awal semester ganjil 

- Dekan wajib mengajukan permohonan pindah mahasiswa berserta lampirannya 

kepada Rektor untuk mendapat persetujuan.  

- Lama studi di program studi asal tetap diperhitungkan baik pada jenjang program 

yang sama maupun pada jenjang program yang lebih rendah. 

- Prosedur operasional baku perpindahan mahasiswa antar program studi di fakultas 

disusun oleh BAK. 

 Upgrading dari program master ke doctoral  

Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara 

yang berprestasi akademik tinggi (IPS > 3,50 dan memenuhi etika akademik) dapat 

melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 

semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus 

terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut. 

Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke 

program doktor atau program doktor terapan harus menyelesaikan program magister atau 

program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor. 

 

 Mahasiswa pindahan dari luar undana  

Undana dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain. 

Persyaratannya adalah sebagai berikut:  

- Calon mengajukan permohonan kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan 

fakultas yang dituju 

- Permohonan disertai lampiran surat pindah dari pimpinan perguruan tinggi asal 

disertai transkrip akademik yang telah disahkan.  

- Berasal dari program studi yang relevan dan telah terakreditasi. 
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- Aktif kuliah pada perguruan tinggi asal sampai saat pindah dan tidak terkena 

sanksi, tidak terancam drop out, terdaftar aktif pada PDPT asal. 

- Lama studi dari perguruan tinggi asal tetap diperhitungkan sebagai lama studi 

lanjutan di Undana. 

- Penerimaan mahasiswa pindahan dilaksanakan pada awal semester ganjil. 

- Undana menerima perpindahan mahasiswa program pascasarjana dari 

perguruan tinggi negeri lain yang telah terakreditasi minimal akreditasi setara 

dengan Undana.  

 

5.6 Pergantian Judul Skripsi/Tesis/Disertasi 

Judul skripsi/tesis/diseartasi dapat dilakukan bila mendapat rekomendasi dari 

supervisor selama dalam range masa studi.  Akan tetapi pergantian tidak dapat 

dilakukan bila waktu maksimal kelulusan adalah kurang dari satu tahun.  

 

5.7 Perpanjangan Status mahasiswa  

Status mahasiswa masih dinyatakan aktif apabila membayar. Selain itu masih dalam 

range waktu yang ditentukan.  

 

5.8 Magang Mahasiswa Asing  

Mahasiswa asing mempunyai kesempatan yang sama seperti mahasiswa lokal.  

 

5.9 Pemberhentian Sebagai Mahasiswa Asing Di Undana  

Status mahasiswa akan dihentikan bila kemajuan akademik tidak memuaskan atau 

melakukan tindakan yang menyalahkan aturan perundang-undangan di Indonesia. Selain 

itu, mahasiswa mendapat hukuman akademis lebih dari 12 bulan.  
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6 REGISTRASI MAHASISWA DAN SISTEM PENDIDIKAN 

 

6.1 Program Sarjana  

 Penerimaan 

Penerimaan mahasiswa asing di Undana dilaksanakan melalui jalur seleksi 

Mandiri Masuk Undana (SMMU) yang diadakan secara lokal oleh panitia 

penyelenggara Undana. Pengumuman terkait seleksi jalur mandiri dapat dilihat 

pada laman https://undana.ac.id/admissions/mandiri/ . 

Adapun tatacara pendaftaran SMMU: 

 Siswa pelamar melakukan pendaftaran secara online pada laman 

https://smmu.undana.ac.id  

 Siswa pelamar mencetak kartu bukti pendaftaran sebagai tanda bukti peserta 

tes MANDIRI 

 Kelompok seleksi dibagi dalam dua kelompok yaitu Saintek dan Soshum 

 Siswa pelamar hanya dapat memilih dua program program studi dalam 

kelompok yang sama (tidak boleh lintas kelompok). Pilihan pertama 

merupakan prioritas. 

 Siswa pelamar mengisi biodata dan mengupload pas foto terbaru dengan 

tipe file JPG maksimal 100 kb. 

 Siswa pelamar Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 

(Penjaskesrek) wajib melampirkan Surat Keterangan Dokter yang dicap 

basah dengan menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat untuk 

mengikuti seleski pada Prodi Penjaskesrek.  

 Siswa pelamar pada Prodi Pendidikan Dokter dan Prodi Kedokteran Hewan 

wajib mengikuti tes kesehatan setelah dinyatakan lulus tes akademik.  

Mahasiswa baru Undana yang dinyatakan lulus SMMU pada Prodi 

Kedokteran dan Kedokteran Hewan selanjutnya akan mengikuti seleksi tes 

kesehatan yang dilakukan tim pemeriksa kesehatan yang diketuai dari dosen 

Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan (FKKH) Undana, dengan tim 

pemeriksa yang terdiri dari dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis 

Telinga Hidung Tenggorokan (THT), dokter spesialis mata, dan dokter 
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spesialis kejiwaan. Tes kesehatan ini meliputi status kesehatan jantung, 

status kesehatan telingga hidung tenggorokan, status kesehatan mata, dan 

kondisi kejiwaan serta pemeriksaan laboratorium terhadap penyakit 

hepatitis. Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus tes kesehatan dapat 

mengikuti prosedur pendaftaran seperti diatas.    

 

 Kalender Akademik  

Kalender Akademik adalah dokumen yang berisi kegiatan sistemik untuk 

menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik melalui pengaturan 

aktivitas mahasiswa dan dosen dalam satu tahun akademik yang diterbitkan oleh 

universitas. 

1) Kalender akademik ditetapkan oleh Rektor  

2) Kalender akademik memuat jenis dan waktu kegiatan akademik yang akan 

dilaksanakan dalam satu tahun akademik 

3) Rektor berwenang menetapkan kalender akademik yang memuat jenis dan 

waktu kegiatan akademik yang akan dilaksanakan dalam satu tahun 

akademik.  

Kalender akademik Undana dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika di 

https://undana.ac.id/programs/all-classes/.  

Beberapa tanggal penting di kalender tersebut adalah: 

 Registrasi administrasi/pembayaran SPP 

 Konsultasi Rencana/Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) Online pada 

SIAKAD 

 Registrasi akademik 

 Jadwal Ujian Tengah Semester (UTS) 

 Jadwal Ujian Akhir Semester (UAS) 

 

 Daftar Ulang (Heregistrasi) 

Mahasiswa baru Undana yang dinyatakan lulus melalui jalur SMMU kemudian 

akan melakukan dafatr ulang atau registrasi akademik menurut prosedur sebagai 

berikut: 
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 BAK mengumumkan hasil seleksi mahasiswa baru jalur SMMU melalui 

laman https://smmu.undana.ac.id  

 Peserta yang lulus mengisi biodata melalui laman 

https://biodata.undana.ac.id  

 BAK melakukan input UKT masing – masing mahasiswa sebagai dasar 

tagihan pembayaran ke bagian keuangan untuk diteruskan ke bank. 

 BAK memproses Nomor Induk Mahasiswa (NIM) bagi mahasiswa baru 

sudah melakukan registrasi agar dapat melakukan pengisian Kartu Rencana 

Studi (KRS) online. 

 BAK mengirimkan data mahasiswa baru ke Fakultas atau Program Studi. 

 Mahasiswa baru wajib mengikuti seluruh kegiatan  

Bagi mahasiswa lama yang melanjutkan studi, wajib melakukan registrasi 

administrasi dan registrasi akademik pada setiap semester berjalan 

sesuaiprosedur berikut: 

 Mahasiswa melakukan pembayaran biaya pendidikan di bank yang ditunjuk 

sesuai waktu yang telah ditentukan. 

 Mahasiswa mengunduh Kartu Hasil Studi (KHS) semester sebelumnya 

untuk diserahkan kepada Program Studi.  

 Mahasiswa mengisi Kartu rencana studi (KRS) secara online pada SIAKAD 

setelah melakukan konsultasi dengan Dosen Penasehat Akademik. 

Pengisian KRS dengan mempertimbangkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 

yang diperoleh pada akhir semester sebelumnya.  

 Mahasiswa mengunduh dan mencetak KRS yang telah diisi dan meminta 

tanda tangan dosen penasehat akademik serta persetujuan dari koordinator 

Program Studi.  

 

 Perubahan dan Pembatalan Rencana Studi  

1. Mahasiswa dapat melakukan perubahan/modifikasi dalam kartu rencana 

studi yang telah ditetapkan.  

2. Perubahan/modifikasi rencana studi terdiri dari perubahan dan pembatalan 

matakuliah.  
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3. Perubahan mata kuliah untuk penggantian mata kuliah tertentu dari rencana 

studi yang telah disusun dan disetujui sebelumnya, paling lambat setelah 

dua minggu perkuliahan.  

4. Pembatalan mata kuliah untuk meniadakan satu atau lebih mata kuliah yang 

telah ditetapkan dalam kartu rencana studi paling lambat pada minggu ke 

empat perkuliahan. 

 

 Tata-tertib pelaksanaan Proses Pembelajaran  

1) Semua kegiatan pembelajaran dilaksanakan oleh Fakultas/Pascasarjana 

secara tertib dan teratur sesuai jadwal kuliah, praktikum dan kegiatan 

akademik lainnya.  

2) Kegiatan kuliah tatap muka dilaksanakan selama 16 minggu per semester 

termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.  

3) Kegiatan kuliah dapat dilaksanakan secara luring (tatap muka langsung) 

atau daring (dalam jaringan atau online).  

4) Setiap kegiatan pembelajaran disediakan daftar hadir yang harus 

ditandatangani oleh mahasiswa peserta.  

5) Setiap perkuliahan disediakan daftar hadir Dosen/Tim Dosen Pengampu 

Mata Kuliah yang wajib diisi dengan materi yang telah dikuliahkan dan 

ditandatangani oleh Dosen atau Tim Dosen yang bersangkutan.  

6) Setiap mahasiswa diwajibkan ikut kuliah minimum 80% dari seluruh jumlah 

tatap muka tiap matakuliah yang deprogram.  

7) Apabila kehadiran kurang dari 80%, mahasiswa yang bersangkutan tidak 

berhak mengikuti ujian akhir semester. 

8) Daftar mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan jumlah hadir 

kuliah/praktikum, diumumkan sebelum waktu ujian dilaksanakan 

9) Metode pembelajaran di Undana adalah dalam bentuk pembelajaran aktif di 

perguruan tinggi atau dikenal dengan Active Learning in Higher Education 

(ALIHE) berdasarkan Kurikulum Berbasis pada capaian pembelajaran 

lulusan yang mengacu pada KKNI dan standar pendidikan tinggi Undana. 
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Metode ALIHE untuk mendukung Higher Order Thinking Skills (HOTS) 

dan pembelajaran di luar program studi. 

10) Metode pembelajaran ALIHE meliputi: diskusi kelompok (small group 

discussion); bermain peran dan simulasi (role-play and simulation); studi 

kasus (case study); belajar menemukan (discovery learning); belajar mandiri 

(self-directed learning); belajar bersama/kelompok (cooperative learning); 

pembelajaran kolaborasi (collaborative learning); pembelajaran kontekstual 

(contextual instruction); belajar berbasis tugas (project-based learning); dan 

belajar berbasis masalah (problem-based learning).  

 

 Sistem Penyelenggaraan Pendidikan 

1) Proses pembelajaran diselenggarakan oleh masing-masing 

Fakultas/Pascasarjana sesuai dengan Kalender Akademik, 

2) Masing-masing Fakultas/Pascasarjana mengatur jadwal kuliah, praktikum, 

praktek kerja lapangan dan lain– lain kegiatan akademik mengacu pada 

Kalender Akademik Universitas yang diselaraskan dengan sarana yang 

tersedia.  

3) Ruang kuliah dilengkapi fasilitas pembelajaran yang terstandar.   

4) Semua mahasiswa berhak mendapatkan pelayanan akademik secara penuh 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; termasuk mendapatkan rencana 

kegiatan pembelajaran semester untuk setiap matakuliah.  

5) UTS dilaksanakan setelah pertemuan ke tujuh dan dijadwalkan oleh 

Program Studi. 

6) UAS dilaksanakan setelah pertemuan ke-15 dan dijadwalkan oleh Program 

Studi. 

7) UTS dan UAS tidak dapat diselenggarakan bagi mata kuliah yang belum 

memenuhi syarat jumlah pertemuan. 

 Cuti Mahasiswa 

1) Mahasiswa mendapat kesempatan mengambil cuti kuliah maksimal dua 

semester 
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2) Cuti kuliah yang diambil tidak dalam semester berurutan dan tidak untuk 

menambah lama studi. 

3) Permohonan cuti kuliah diajukan kepada Rektor melalui Dekan setelah 

mendapat persetujuan dari dosen penasehat akademik dan koordinator 

program studi.  

4) Permohonan aktif kembali (setelah cuti) diajukan kepada Rektor melalui 

Dekan setelah mendapat persetujuan dari dosen penasehat akademik dan 

koordinator program studi.  

 

  Perpanjangan Masa Studi (belum ada dalam peraturan Rektor Undana) 

 

6. 2 Program Pasca Sarjana  

 Pendaftaran  

1. Pendaftaran calon mahasiswa program magister dan program doktor 

dilakukan secara online pada laman  https://daftarpasca.undana.ac.id/  

2. Calon mahasiswa program magister dan program doktor mengunduh 

formulir pada laman https://daftarpasca.undana.ac.id/ dan mengisi secara 

lengkap serta menggunggah formulir pada laman tersebut. 

3. Calon mahasiswa mendapat kartu peserta ujian. 

4. Calon mahasiswa mempersiapkan berkas persyaratan satu rangkap, yang 

terdiri dari: 

 TOR penelitian tesis (Judul, Latar Belakang, Masalah, Tujuan 

dan Kegunaan, Teori, Metode Penelitian, Referensi), (Lampiran 

Tersendiri) bagi Program Magister. 

 TOR penelitian disertasi (Judul, Latar Belakang, Masalah, 

Tujuan dan Kegunaan, Teori, Metode Penelitian, Referensi), 

(Lampiran Tersendiri) bagi Program Doktor. 

 Fotokopi ijazah dan transkrip nilai S1 bagi pelamar Program 

Magister yang diakui oleh Kemendikbud dan memiliki nilai 

akreditasi tertentu. 
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 Fotokopi ijazah dan transkrip nilai S1 dan S2 bagi pelamar Program 

Doktor yang diakui oleh Kemendikbud dan memiliki nilai akreditasi 

tertentu. 

 Surat keterangan lulus dan transkrip nilai S1 bagi mahasiswa 

Undana yang telah diyudisium. 

 Rekomendasi kelayakan akademik dari dua orang dosen senior bagi 

yang belum bekerja dan atau atasan bagi yang sudah bekerja (format 

rekomendasi ada dalam formulir pendaftaran) 

 Surat ijin atasan bagi yang sudah bekerja 

 Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah 

 Visa dan paspor dinas serta ijin kedutaan besar 

 Pas foto warna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 6 lembar dan hitam putih 

ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar (selain yang ditempel pada formulir 

pendaftaran) 

5. Calon mahasiswa membayar biaya pendaftaran pada bank yang ditunjuk 

6. Calon mahasiswa menyerahkan berkas persyaratan pada panitia pada saat 

tes ujian tulis.  

 

 Kalender Akademik 

Kalender akademik Undana dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika di 

https://undana.ac.id/programs/all-classes/.  

Beberapa tanggal penting di kalender tersebut adalah: 

 Registrasi administrasi/pembayaran SPP 

 Konsultasi Rencana/Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) Online 

pada SIAKAD 

 Registrasi akademik 

 Jadwal Ujian Tengah Semester (UTS) 

 Jadwal Ujian Akhir Semester (UAS) 

 Daftar Ulang  

Sama seperti program sarjana  

 Kartu Rencana Studi 
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 Perubahan dan Pembatalan Rencana Studi  

 Tata-tertib pelaksanaan Proses Pembelajaran  

 Pelaksanaan Proses Pembelajaran  

Pelaksanaan proses pembelajaran untuk program paska sarjana diatur oleh 

program studi masing-masing. Hal ini karena penelitian lebih diutamakan. 

 Cuti Mahasiswa 

1) Mahasiswa mendapat kesempatan mengambil cuti kuliah maksimal 

dua semester 

2) Cuti kuliah yang diambil tidak dalam semester berurutan dan tidak 

untuk menambah lama studi. 

3) Permohonan cuti kuliah diajukan kepada Rektor melalui Direktur 

Pascasarjana setelah mendapat persetujuan dari dosen penasehat 

akademik dan koordinator program studi.  

4) Permohonan aktif kembali (setelah cuti) diajukan kepada Rektor 

melalui Direktur Pascasarjana setelah mendapat persetujuan dari 

dosen penasehat akademik dan koordinator program studi.  

 

 Perpanjangan Masa Studi  

Masa studi masih dapat diperpanjang selama masih dibawah batas 

maksimal. Selain itu, mahasiswa asing tetap membayar biaya administrasi 

setiap semesternya.  

 

 

 

 

 

 

 

7. SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI  

 

7.1 Skripsi  
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 Bimbingan Penelitian Skripsi 

Skripsi merupakan bentuk karya tulis bagi mahasiswa program sarjana. Syarat 

bagi mahasiswa untuk melaksanakan skripsi adalah sebagai berikut: 

1. Memperoleh paling sedikit 60 sks bagi mahasiswa program diploma: 100 

sks bagi mahasiswa program sarjana; memperoleh IPK paling rendah 2,00; 

telah lulus matakuliah Metodologi Penelitian; danmemprogramkannya pada 

semester berjalan. 

2. Mengajukan Term of Reference (TOR) sesuai format yang berlaku di 

program studi 

3. Mengajukan usulan penelitian (proposal) untuk mendapatkan dosen 

pembimbing I dan II 

4. Mengajukan surat ijin penelitian bagi yang memerlukan 

5. Mengajukan hasil penelitian yang sudah disetujui dosen pembimbing untuk 

dismeinarkan paling lama lima bulan dalam semester berjalan setelah 

diterbitkannya surat ijin penelitian atau etik penelitian. 

6. Mengajukan permohonan ujian skripsi paling lama tiga bulan setelah 

seminar hasil penelitian.   

 

 Pembimbing Skripsi 

Dosen pembimbing skripsi ditetapkan oleh Program Studi berdasarkan jabatan 

fungsional dan kualifikasi akademik dengan memperhatikan bidang keilmuan.   

 

 Ujian Skripsi 

Ujian skripsi ditetapkan jadwalnya oleh Koordinator program studi selambat-

lambatnya satu minggu setelah pengajuan permohonan ujian oleh mahasiswa. 

Ujian skripsi dilaksanakan dalam bentuk sidang dengan tim penguji yang 

ditunjuk yang terdiri atas satu orang ketua penguji dan dua orang anggota 

penguji.  

 

 Pengisian survey (evaluasi)  
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7.2 Tesis dan Disertasi 

 Bimbingan Penelitian Tesis dan Disertasi 

Tesis merupakan bentuk karya tulis bagi mahasiswa program magister. 

Disertasi adalah bentuk karya tulis bagi mahasiswa program doktor. Syarat bagi 

mahasiswa untuk melaksanakan tesis dan disertasi adalah sebagai berikut: 

1. Telah lulus mata kuliah metodologi penelitian 

2. Telah mengumpulkan minimal 12 sks dengan IPK ≥ 3,00 

3. Usulan judul penelitian/TOR telah disetuji koordinator program studi dan 

calon pembimbing 1 dan 2. 

4. Menyerahkan satu hardcopy dan softcopy proposal penelitian 

 Pembimbing Tesis dan Disertasi 

Dosen pembimbing tesis ditetapkan oleh Program Studi berdasarkan 

jabatan fungsional dan kualifikasi akademik dengan memperhatikan bidang 

keilmuan, masing – masing dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. 

Pembimbingan disertasi bagi mahasiswa program doktor ditetapkan oleh 

Program Studi. Dua orang dosen pembimbing atau lebih ditetapkan sebagai 

promotor dan co-promotor bagi mahasiswa yang menyusun disertasi.  

 Ujian Tesis dan Disertasi 

Ujian Tesis dan Disertasi ditetapkan jadwalnya oleh Koordinator program 

studi selambat-lambatnya satu minggu setelah pengajuan permohonan ujian oleh 

mahasiswa. Mahasiswa yang akan melaksanakan ujian tesis dan disertasi telah 

lulus seminar hasil penelitian, memenuhi persyaratan akademik dan administrasi 

serta telah lulus TOEFL dengan skor minimal 425 bagi program magister dan 

450 bagi program doktor. Ujian tesis dilaksanakan dalam bentuk sidang dengan 

tim penguji yang ditunjuk yang terdiri atas satu orang ketua penguji dan minimal 

dua orang anggota penguji. Ujian disertasi dilaksanakan dalam bentuk sidang 

dengan tim penguji yang ditunjuk yang terdiri atas satu orang ketua penguji dan 

minimal empat orang anggota penguji. Penguji sidang disertasi terdiri atas 

minimal satu orang penguji eksternal dan minimal empat orang penguji internal.  

 Format publikasi 
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Format publikasi artikel ilmiah yang berkaitan dengan skripsi, tesis 

maupun disertasi disusun sesuai dengan format artikel pada jurnal yamg dituju 

untuk publikasi.  

 Format Skripsi/Tesis/Disertasi 

Format atau sistimatika skripsi, tesis, dan disertasi ditetapkan oleh fakultas 

dengan berkoordinasi dengan LP3M.  

  

 Pengisian survey (evaluasi)  

  

7.3 Animal Ethics  

Penelitian yang menggunakan hewan coba harus mendapat ijin dari komisi animal 

ethics. Untuk mendapatkan ijin, mahasiswa asing dapat mengisi dokumen yang 

disediakan oleh komisi. Anggota komisi mengadakan rapat untuk menentukan bahwa 

penelitian penggunaan hewan coba telah layak. Komisi etik hewan berada di Fakultas 

Kedokteran dan Kedokteran Hewan Undana. 

 

7.4 Human Ethics  

 Penelitian yang berkaitan dengan manusia maka harus mendapatkan persetujuan 

dari komisi human ethics yang juga berada di Fakultas Kedokteran dan Kedokteran 

Hewan Undana.  

 

7.5 Plagiarisme dan Turnitin  

Plagiarisme atau penjiplakan yang melanggar hak cipta menjadi salah satu fokus di 

Undana. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja tau tidak sengaja melawan hukum dalam 

memperoleh atau mencba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan 

mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui 

sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.  

Undana melarang keras plagiat dalam penyelenggaraan akademik dilingkungannya, 

baik oleh mahasiswa, tendik maupun dosen. Pencegahan dan penanggulangan plagiat 

dilaksanakan oleh LP3M dengan menggunakan Turnitin.  
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8. KELULUSAN, YUDISIUM, DAN EVALUASI KEMAJUAN BELAJAR 

 

8.1 Yudisium  
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1. Yudisium wajib diikuti oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan kegiatan 

akademik atau menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki 

capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Mahasiswa memiliki IPK lebih besar atau sama dengan 2,00 untuk 

Program Vokasi dan Program Sarjana dengan maksimum tiga nilai D 

(tidak dikompensasikan untuk nilai mata kuliah Pendidikan Pancasila, 

Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan mata kuliah penciri 

universitas). 

b. Mahasiswa memiliki IPK Minimal 3,00 untuk Program Profesi dan 

Magister dan Program Doktor.  

c. Bagi mahasiswa program magister, telah menulis paling sedikit satu artikel 

yang berhubungan dengan penelitian tesis dan minimal diterima pengelola 

jurnal nasional terakreditasi SINTA 1-2 atau jurnal/prosiding internasional 

terindeks pada basis data internasional bereputasi.  

d. Bagi mahasiswa program Doktor, telah menulis paling sedikit satu artikel 

yang berhubungan dengan penelitian disertasi dan minimal diterima 

pengelola jurnal internasional bereputasi.  

e. Telah dinyatakan lulus ujian akhir program sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan oleh Fakultas/Program Studi  

f. Dinyatakan lulus untuk kompetensi lain seperti penguasaan bahasa Inggris, 

dan lain–lain.  

2. Yudisium dilaksanakan oleh panitia tingkat Fakultas/Pascasarjana.  

3. Calon Wisudawan dapat mengikuti yudisium, apabila telah memenuhi semua 

syarat-syarat pendaftaran dan batas waktu pendaftaran.  

4. Calon Wisudawan wajib hadir pada upacara yudisium untuk dikukuhkan oleh 

Dekan/Direktur Pascasarjana 

 

 

8.2 Evaluasi Keberhasilan Studi 
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Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa program sarjana atas pencapaian hasil atau 

kompetensi belajar mahasiswa dilakukan secara periodik oleh Rektor Undana. Evaluasi 

dilakukan untuk mengetahui IPS, jumlah sksd yang telah dicapai, mengetahui IPK yang 

dicapai dan menetapkan beban belajar mahasiswa untuk semester berikut sesuai dengan 

ketentuan yang ada. Evaluasi keberhasilan studi dilakukan melalui beberapa tahapan, 

yaitu sebagai berikut:  

1. Dilakukan setiap akhir semester.  

2. Pada masa evaluasi tahap pertama yaitu pada akhir semester empat dengan 

ketentuan mahasiswa mengumpulkan paling sedikit 48 (empat puluh delapan) 

SKS dengan IPK ≥ 2,00 (lebih besar atau sama dengan dua koma nol nol). 

3. Pada masa evaluasi kedua pada akhir semester delapan dengan ketentuan apabila 

mampu mengumpulkan paling sedikit 96 (Sembilan puluh enam) SKS dengan 

IPK ≥ 2,00 (lebih besar atau sama dengan dua koma nol nol). 

4. Evaluasi akhir lama studi 

Mahasiswa yang mencapai IPK pada semester II <2,00 dengan sksd kurang dari 12 

sks wajib diberikan peringatan tertulis oleh dosen penasehat akademik pada jartu hasil 

studi mahasiswa. Hak studi mahasiswa akan diputus (Drop out) oleh Rektor jika didapati: 

pada masa evaluasi pertama mahasiswa tidak mencapai IPK 2,00 dengan sksd kurang 48; 

pada masa evaluasi kedua mahasiswa tidak mencapai IPK 2,00 dengan sksd 96; dan jika 

telah melewati batas studi maksimal atau melewati lama studi XIV semester, termasuk 

cuti dua kali yang tidak secara berurutan.  

 

8.3 Pengukuran Hasil Studi  

1. Pengukuran hasil studi dilakukan secara obyektif, menyeluruh dan 

berkesinambungan terhadap penguasaan kompetensi keilmuan mahasiswa.   

2. Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala 

dalam bentuk tugas, tes, praktikum dan pengamatan langsung/tidak langsung. 

3. Bentuk penilaian hasil belajar berupa: 

 penilaian dalam bentuk tes dan non tes  

 bentuk tes yang digunakan adalah esai dan obyektif atau keduanya 
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 penilaian dalam bentuk non tes (rubrik penilaian) berupa penyajian tugas, 

laporan, seminar, diskusi, kerja lapangan (praktek lapangan) dan praktikum 

 sistem penilaian menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP) dengan 

patokan skor batas kelulusan ialah 60 atau nilai C dengan angka 2,00 

 jenis – jenis tes meliputi: ujian mata kuliah meliputi Ujian Tengah Semester 

(UTS) dan ujian Akhir Semester (UAS); ujian praktikum; ujian blok bagi 

fakultas yang menggunakan sistem blok; dan ujian akhir berupa ujian 

laporan/skripsi/tesis/disertasi.  

4. Semua jenis ujian dilaksanakan di kampus, kecuali untuk ujian praktik lapangan 

dan laboratorium lapangan. 

5. Sistem penilaian hasil belajar mahasiswa dinyatakan dalam skala 0 sampai dengan 

100. 

6. Penentuan skor nilai mentah hasil belajar mahasiswa meliputi:  

 Nilai teori terdiri atas: nilai tugas (NT); nilai perilaku/soft skills (NP/NS); 

nilai UTS (NTS); dan nilai ujian akhir semester (NAS).  

 Nilai praktikum (untuk mata kuliah berpraktikum) meliputi kesiapan/pre-test, 

ketaatan terhadap prosedur, kerjasama kelompok, hasil kerja dan laporan 

 NP/NS minimal terdiri atas kemampuan berkomunikasi, kemampuan 

berpikir/bernalar dan menyelesaikan masalah, kerjasama kelompok, 

pengelolaan informasi, etika-moral, dan keterampilan kepemimpinan.  

 Bobot dari setiap penilaian adalah sebagai berikut: 

a) Bobot Bagian Teori (BBT=Beban sks teori/Beban sks MK) dengan 

perinciannya seperti berikut: 

 Nt : 15% x BBT 

NP/NS : 25% x BBT 

NTS : 30% x BBT 

NAS : 30% x BBT 

b) Bobot Bagian Praktikum (BBP=Beban sks Praktikum/Beban sks MK) 

7. Nilai akhir mahasiswa dihitung berdasarkan penetapan pembobotan sebagai 

berikut:   
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NA= ((BBT ((0.15 x NT) + (0.25 x NPs) + (0.30 x NTS) + (0.30 x NAS)) + 

(BBP x NP)) 

8. Nilai akhir mahasiswa berdasarkan PAP adalah sebagai berikut:  

 

No Nilai mentah 

 

Nila Akhir Keterangan 

Kelulusan 
Huruf Angka 

1 >= 80,0 – 100 A 4,00 Lulus 

2 77,5 – <80,0 A- 3,75 Lulus 

3 75,0 – <77,5 AB 3,50 Lulus 

4 72,5 – < 75,0 B+ 3,25 Lulus 

5 70,0 – <72,5 B 3,00 Lulus 

6 67,5 – <70,0 B- 2,75 Lulus 

7 65,0 – <67,5 BC 2,50 Lulus 

8 62,5 – < 65,0 C+ 2,25 Lulus 

9 60,0 – <62,5 C 2,00 Lulus 

10 57,5 – < 60,0 C- 1,75 Tidak Lulus 
11 55,0 – < 57,5 CD 1,50 Tidak Lulus 
12 52,5 – < 55,5 D+ 1,25 Tidak Lulus 
13 50,0 – < 52,5 D 1,00 Tidak Lulus 
14 < 50,0 E 0,00 Tidak Lulus 

 

8.4 Perhitungan Indeks Prestasi  

 Indeks prestasi mahasiswa ditentukan dari nilai semua matakuliah yang telah 

ditempuh dengan kisaran nilai antara 0 sampai 4. Indeks prestasi dapat dihitung berbasis 

semester (Indeks Prestasi Semester/IPS) ataupun berbasis kumulatif (Indeks Prestasi 

Kumulatif). Indeks prestasi seorang mahasiswa pada suatu semester menentukan beban 

studi maksimum yang dapat diprogram pada semester berikutnya.  

Indeks prestasi dihitung dengan cara mengkonversi nilai mutlak (nilai angka) ke 

nilai relatif (nilai huruf) yang ekivalensinya:  

a. A  = 4 (empat)  

b. B  = 3 (tiga) 

c. C  = 2 (dua) 

d. D  = 1 (satu) 
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e. E  = 0 (nol). dengan rumus sebagai berikut :  

 

IP = Jumlah sks kegiatan pendidikan yang diambil X  nilai bobotnya masing – masing 

Jumlah sks kegiatan pendidikan yang diambil 

 

8.5 Beban dan Lama Masa Studi 

Sistem Kredit Semester 

 Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama minimal 

16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.  

 Beban 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah mencakup: a) tatap muka 50 

(lima puluh) menit per minggu per semester; b) kegiatan belajar dengan 

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

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

 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran responsi/tutorial/seminar atau bentuk 

pembelajaran lain yang sejenis, mencakup: a) tatap muka 100 (seratus) menit per 

minggu per semester; dan b) kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per 

minggu per semester.  

 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum yang berupa kegiatan belajar di 

laboratorium, studio, bengkel, lapangan, penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis selama 170 (seratus 

tujuh puluh) menit per minggu per semester. 

 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktek kerja lapangan/kerja 

praktek/magang yang berupa kegiatan praktek di lapangan selama 60 (enam 

puluh) jam per semester atau 10 jam (600 menit) per minggu. 

 1 (satu) sks skripsi/tugas akhir/karya seni atau bentuk lain yang setara, seperti 

kegiatan penelitian/pembuatan model/pembuatan dan atau pergelaran karya 

seni/perencanaan/perancangan, setara dengan 4 jam (240 menit) per minggu, per 

semester. 

 1 (satu) sks tesis dan disertasi setara dengan 4 jam (240 menit) per minggu, per 

semester kegiatan penelitian.  
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Beban belajar mahasiswa  

Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks), 

sebagai takaran waktu kegiatan belajar per minggu per semester selama paling 

sedikit 16 minggu efektif, dengan ketentuan sebagai berikut.  

a. Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program, mahasiswa wajib 

menempuh beban belajar paling sedikit: 108 sks untuk program diploma 3; 144 

sks untuk program sarjana termasuk skripsi; 24 sks untuk program profesi; 36 sks 

untuk program magister termasuk tesis; 42 sks untuk program doktor sebidang 

dan 54 sks untuk program doktor tidak sebidang, termasuk disertasi. 

b. Beban belajar mahasiswa program sarjana terdiri atas:  

 mata kuliah penciri program studi minimal 133 sks;   

 mata kuliah penciri universitas 3 sks;  

 mata kuliah penciri nasional 8 sks, yang terdiri dari:  mata kuliah Pendidikan 

Agama (2 sks); mata kuliah Pendidikan Pancasila (2 sks); mata kuliah 

Pendidikan Kewarganegaraan (2 sks); dan mata kuliah Bahasa Indonesia (2 

sks).  

c. Beban belajar mahasiswa program magister terdiri atas:  

 mata kuliah penciri program studi minimal 133 sks;   

 mata kuliah penciri universitas 3 sks;  

 mata kuliah penciri nasional 8 sks, yang terdiri dari:  mata kuliah Pendidikan 

Agama (2 sks); mata kuliah Pendidikan Pancasila (2 sks); mata kuliah 

Pendidikan Kewarganegaraan (2 sks); dan mata kuliah Bahasa Indonesia (2 

sks).  

d. Beban belajar mahasiswa program doktor terdiri atas:  

 mata kuliah penciri program studi minimal 133 sks.  

 mata kuliah penciri universitas 3 sks.  

 mata kuliah penciri nasional 8 sks, yang terdiri dari:  mata kuliah Pendidikan 

Agama (2 sks); mata kuliah Pendidikan Pancasila (2 sks); mata kuliah 

Pendidikan Kewarganegaraan (2 sks); dan mata kuliah Bahasa Indonesia (2 

sks).  

Masa studi  
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Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar, sebagai berikut: a) selama 

lamanya selama 5 (lima) tahun untuk program diploma tiga; b) selama-lamanya 7 

tahun untuk program diploma empat dan program sarjana; c) selama - lamanya 3 

(tiga) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau 

diploma empat; d) selama-lamanya 4 (empat) tahun untuk program magister, d) 

selama - lamanya 7 (tujuh) tahun untuk program doktor. 

 

8.6 Kartu Hasil Studi   

Kartu Hasil studi (KHS) berisi catatan nilai matakuliah yang diambil oleh seorang 

mahasiswa pada suatu semester beserta indeks prestasi dan beban maksimum SKS yang 

boleh diambil pada semester berikutnya. KHS mahasiswa dapat diakses dan diunduh 

melalui SIAKAD Undana.   

 

8.7 Predikat Kelulusan 

Predikat kelulusan bagi mahasiswa program vokasi, sarjana, profesi, magister dan 

doktor ditentukan oleh Undana, yaitu sebagai berikut: 

 

Rentangan IPK Lama Studi (smtr) Predikat Yudisium 

A. Mahasiswa Program Vokasi dan Sarjana 

2,00    s/d    < 2,76  Tanpa predikat 

2,76    s/d    3,00  Memuaskan 

3,01    s/d    3,50  Sangat memuaskan 

>3,51 + 2 (dua semester) Pujian/Cumlaude 

B. Mahasiswa Program Profesi 

3,00    s/d    < 3,50  Memuaskan (beberapa 

nilai C dengan asal IPK 

minimal 3,0) 

3,51    s/d    3,75 > 4 semester Sangat memuaskan (satu 

nilai C) 

>3,75 Maksimal 4 semester Pujian (tanpa nilai C) 

C. Mahasiswa Program Pascsarjana 
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3,00    s/d    < 3,50  Memuaskan (beberapa 

nilai C dengan asal IPK 

minimal 3,0) 

3,51    s/d    3,75 > 6 semester Sangat memuaskan (satu 

nilai C) 

>3,75 Maksimal 6 semester Pujian (tanpa nilai C) 

 

 

8.8 Ijazah, Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)  

Ijazah, transkrip akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) wajib 

diberikan oleh Undana kepada lulusan. Ijazah, transkrip akademik dan SKPI ditulis 

dalam bahasa Indonesia dan dapat ditulis dalam bahasa Inggris. SKPI memuat informasi 

tambahan tentang prestasi akademik mahasiswa mencakup prestasi bidang kokurikuler, 

ekstrakurikuler atau pendidikan nonformal. Ijazah ditandatangani oleh Rektor, sementara 

transkrip dan SKPI ditandatangani oleh Dekan.  

SKPI dan transkrip akademik yang rusak, hilang atau musnah dapat diterbitkan 

oleh Rektor jika dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian.  

  

8.9 Graduation Ceremony (Wisuda)  

Wisuda adalah suatu kegiatan seremonial akademik dan merupakan acara rapat 

terbuka senat Undana bagi lulusan pada semua jenjang pendidikan. Penyelenggaraan 

wisuda di Undana dilaksanakan minimal empat periode dalam setahun yaitu Februari, 

Juni, September dan Desember di Kampus Undana. Periode wisuda telah ditetapkan 

dalam kalender akademik Undana. Oleh karena itu calon widawan harus mendaftarkan 

diri untuk mengikuti wisuda.  

Peserta upacara wisuda terdiri dari;  

1. Mahasiswa Universitas Nusa Cendana yang telah di yudisium dan melali acara 

pelepasan di Fakultas/Pascasarjana dan telah memenuhi seluruh persyaratan 

yang ditetapkan oleh Fakultas/Program Pascasarjana dan Universitas Nusa 

Cendana.  

2. Senat Undana 
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3. Panitia pelaksana wisuda yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor 

Undana 

4. Undangan. 

Pada saat upacara wisuda, akan diumumkan lulusan terbaik terhadap lulusan 

program vokasi, sarjana, profesi dan pascasarjana, kemudian akan diberikan 

pernghargaan. Penetapan lulusan terbaik didasarkan pada dua kriteria yaitu IPK tertinggi 

dan lama studi tersingkat.  
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9. SUMBER DAYA DAN FASILITAS  

 

9.1 Dosen  

Dosen adalah pendidik profesi atau ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jumlah 

dosen (2019) di Undana adalah 848 orang dengan kualifikasi Pendidikan paling rendah 

adalah S-2. Dosen-dosen ini merupakan lulusan baik dari dalam dan luar negeri. 

Sedangkan jumlah mahasiswanya adalah 31,141 orang. Sehingga rasio jumlah mahasiswa 

dan rasio dosen adalah 1:37. Undana menyiapkan dosen yang membimbing mahasiswa 

asing yaitu:   

 Dosen Pengampuh Matakuliah  

Dosen pengampu matakuliah harus mempunyai spesifikasi minimal S-2 

untuk program sarjana dan S-3 untuk program paska sarjana yang sesuai dengan 

kompetensi dibidang penugasan. Dosen pengampu mata kuliah akan bergabung 

dengan satu tim yang sesuai dengan bidang ilmunya untuk mengajarkan satu 

matakuliah. Setiap matakuliah mempunyai koordinator.  

 Dosen Pembimbing Akademik (DPA) 

Tugas dari DPA adalah membimbing mahasiswa dengan jumlah tatap muka 

minimal sekali dalam satu semester. Hak bagi mahasiswa asing yang harus 

disediakan oleh DPA adalah memberi konsultasi baik dalam bidang akademik 

maupun non-akademik dan mengarahkan pengisian rencana studi dengan baik 

agar mahasiswa dapat lulus tepat waktu. Selain itu DPA harus mampu 

mengidentifikasi mahasiwa yang mempunyai potensi gagal. DPA ditentukan oleh 

Ketua Program Studi dan ditetapkan oleh Dekan.  

 Dosen pembimbing Skripsi/Tesis/Disertasi 

Dosen pembimbing skrispsi adalah dosen bertugas untuk memberi 

konsultasi termasuk prmpbauatn proposal, pelaksanaan penelitian dan penulisan 

skripsi/tesis/disertasi. Selain itu, dosen pembimbing memastikan kualitas dari 

penelitian dan penulisan dari hasil penelitian sehingga dapat dipulblikasi pada 

jurnal. 
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9.2 Fasilitas  

Undana dibangun di atas tanah seluas 100 hektar dan mempunyai fasilitas yang sangat 

memadai untuk menunjang dan mendukung proses pembelajaran bagi mahasiswa asing.  

 Laboratorium  

Undana sedang giat untuk meningkatkan kualitas penelitian berbasis lahan 

kering sehingga beberapa laboratorium penunjang juga dibangun. Laboratorium 

tersebut adalah Laboratorium Lapangan Terpadu Pusat Unggulan IPTEKS Lahan 

Kering Kepulauan. Laboratorium Terpadu Bioscience adalah laboratorium terpadu 

untuk penelitian kolaborasi antar fakultas yang berkaitan dengan sains 

(https://bioscience.undana.ac.id/). Selain itu, di setiap fakultas terdapat laboratorium 

yang juga mendukung penelitian dan praktikum bagi mahasiswa.  

 Rumah Sakit  

Untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik dokter maupun dokter hewan, 

Undana telah membangun Rumah Sakit Pendidikan bagi dokter dan Rumah Sakit 

Hewan Pendidikan bagi dokter hewan muda.  

 Lahan Parkir 

Dengan luas tanah 100 hektar parkir bukanlah suatu masalah di Undana. 

Setiap fakultas mempunyai lapangan parkir yang luas dan tertata rapi.  

 Pusat Bahasa 

Pusat Bahasa Undana menyediakan layanan kursus Bahasa Inggris dan 

terjemahan Bahasa Inggris. Selain itu, Pusat Bahasa juga menyediakan test TOEFL 

ITP dan terkadang melakukan ujian IELTS 

Informasi lebih lanjut https://pusatbahasa.undana.ac.id/profil/profile/ 

 Perpustakaan  

Undana juga mempunyai Gedung perpustakaan yang cukup memadai. Sistem 

pengelolaan dan layanan perpustakaan telah dilakukan secara online dengan 

menggunakan aplikasi berbasis SLIM 8.3 yang didukung oleh Bootsrap dan Google 

Form. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada http://e-

library.undana.ac.id/index.php 
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 Pusat Komputer 

Pusat computer di Undana mempunyai tugas utama untuk memastikan segala 

sesuatu yang berkaitan dengan teknologi informasi bagi sivitas Undana berjalan 

dengan baik. Salah satu peranannya adalah menyediakan online services seperti e-

Learning sehingga mahasiswa dengan mudah mengakses material kuliah yang 

diajarkan oleh dosen (https://elearning.undana.ac.id/). Setiap mahasiswa Undana 

termasuk mahasiswa asing akan mendapat email institusi Undana  

 

 Rumah Susun  

Undana mempunyai rumah susun sewa (Rusunawa) megah dengan tipe 24. 

Rusunawa merupakan pemukiman bagi mahasiswa sehingga dapat berinteraksi dan 

belajar untuk hidup bermsyarakat dengan baik, menghargai keragaman suku, ras dan 

agama.  
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