
i 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

mailto:muria@umk.ac.id


i 

 

 

BUKU INFORMASI 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 

TAHUN AKADEMIK 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kampus : Gondang Manis, Bae, PO. BOX 53 KUDUS 

Telepon : (0291) 438229, Fax. (0291) 437198 

E-mail : muria@umk.ac.id http://www.umk.ac.id 

 

mailto:muria@umk.ac.id


iii 

 

PIMPINAN 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 

Dr. H. Suparnyo, S.H., M.S. 
Rektor 



v 

 

Dr. Subarkah, SH.. M.Hum. 

Wakil Rektor IV 

Rochmad Winarso, S.T., M.T. 

Wakil Rektor III 

Dr. Murtono, M.Pd 

Wakil Rektor I 

Dr. Drs. H.M. Zainuri, M.M. 

Wakil Rektor II 



vii 

 

KATA PENGANTAR 
 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Yang Maha Esa atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga “Buku Informasi 
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Buku Informasi Universitas Muria Kudus merupakan buku pegangan 

civitas akademika yang memberikan informasi dan sebagai pedoman dalam 
melaksanakan kegiatan di UMK, terutama kegiatan akademik, kegiatan 
kemahasiswaan dan pelayanan bagi mahasiswa. Buku informasi ini diharapkan 
dapat membantu kelancaran mahasiswa dalam menyelesaikan studinya. 

 
Buku informasi Tahun akademik 2017/2018 ini terdapat beberapa 

penyempurnaan terutama administrasi akademik dan kurikulum berbasis 
kompetensi untuk tiap Program Studi sehubungan dengan diberlakukannya 
sistem informasi manajemen perguruan tinggi di UMK. 

 
Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Buku Informasi 

ini, disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih. 
 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
 

Kudus,  Juni  2017 
Rektor, 
 
 
 

 
Dr. Suparnyo, S.H., M.S. 



ix 

 

DAFTAR ISI 
 

Pengantar  ...............................................................................................  iii 
Daftar Isi  ...............................................................................................  v 
 
UNIVERSITAS 
Identitas Universitas Muria Kudus .......................................................  1 
 Kepribadian Universitas Muria Kudus ...............................................  3 
 Hymne Universitas Muria Kudus .......................................................  4 
 Mars Universitas Muria Kudus ..........................................................  5 
 Tri Dharma Perguruan Tinggi ............................................................  6 

A. Sejarah Singkat Perkembangan Universitas Muria Kudus .....  7 
B. Kelembagaan .........................................................................  14 

 
Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Muria Kudus ..  33 
 
Pedoman Administrasi Akademik Universitas Muria Kudus .............  63 

I. Kartu Rencana Studi (KRS) ...................................................  65 
II. Kartu Hasil Studi (KHS) ..........................................................  65 
III. Konsultasi dengan Penasihat Akademik (P.A.) atau Dosen 
 Wali ........................................................................................  65 
IV. Proses Pendaftaran KRS (Kartu Rencana Studi) ...................  65 
V. Cuti KUliah .............................................................................  66 
VI. Masa Pengajuan Cuti Kuliah dan Biayanya ...........................  66 
VII. Membolos Kuliah/Mangkir ......................................................  67 
VIII. Dianggap Mengundurkan Diri karena Membolos ...................  67 
IX. Komponen Biaya Kuliah yang Harus Dibayar oleh Mahasiswa 68 
X. Biaya Kuliah yang Harus Dibayar oleh Mahasiswa ................  68 

 
KEMAHASISWAAN 

Organisasi Kemahasiswaan..............................................................  73 
 Kegiatan Kemahasiswaan.................................................................  74 
 
Norma dan Etika Kehidupan Kampus Universitas Muria Kudus .......  75 
 Keputusan Rektor Universitas Muria Kudus tentang Norma Akademik 
 Dan Etika Kehidupan Kampus Mahasiswa Universitas Muria Kudus  77 
 



x 

 

Hak dan Kewajiban Mahasiswa Universitas Muria Kudus..................  89 
 Hak Mahasiswa .................................................................................  91 
 Kewajiban Mahasiswa ......................................................................  91 
 Sanksi Disiplin ...................................................................................  92 
 Penghargaan ....................................................................................  92 
 
FAKULTAS EKONOMI ............................................................................  93 
 
FAKULTAS HUKUM ...............................................................................  193 
 
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN ..............................  219 
 
FAKULTAS PERTANIAN ........................................................................  337 
 
FAKULTAS TEKNIK ...............................................................................  357 
 
FAKULTAS PSIKOLOGI .........................................................................  433 
 
Daftar Website Universitas Muria Kudus ..................................................  456 
 
Kalender Akademik ..................................................................................  457 
 



1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

IDENTITAS  
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 

 
 

UNIVERSITAS 
 



3 

 

KEPRIBADIAN UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
 

 
 

SEGI LIMA 
Azas Universitas Muria Kudus Pancasila 

 
WARNA DASAR KUNING  

Optimisme 
 

GUNUNG WARNA BIRU 
Identitas tempat Gunung Muria, garba ilmu dan cita kesejahteraan 

 
MENARA WARNA KUNING 

Identitas tempat Menara Kudus, cita kemakmuran, ketinggian kebudayaan 
 

DELAPAN PULUH GARIS MENDATAR PADA SISI MENARA  
Tahun berdirinya Universitas Muria Kudus 1980 

 
ENAM DAUN KELOPAK TERATAI  

Berdiri Universitas Muria Kudus bulan Juni 
 

TERATAI DENGAN 12 SIRIP MAHKOTA MERAH  
Universitas Muria Kudus berdiri tanggal 12  

semangat menuntut ilmu yang menyala-nyala 
 

LlNGKARAN KELOPAK BUNGA DENGAN BULATAN TENGAH  
Konsentrasi/ketekunan dalam menuntut ilmu ditandai dengan niat suci 
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HYMNE UNIVERSITAS MURIA KUDUS 

 

9 = la  
Maestoso  Syair & Lagu = Soewarto, S.H. 
 
4/4 
 

6.      3  6 7  |1  .6     7    1|  2.  7 |    2| .3.  
Pan ca si la da sar dan pri ba di U. M. K. 

6.      7 |      6 | 3 . 2    3  |   4 .  3   6  5 | 7 . . 0  
Men di dik ka der pe mim pin dan sar ja na 

2     3       2  1 7|   6 .  7    1|     2.  7   1  2|   3. 3.  
De ngan TriDhar ma me ngab di pa da ne ga ra 

6.    7   3   7| 6 .  3      3|  4   6  1  7|   6 . . 0  
Pan ji ber ki bar men ca pai ci ta mu lia 

3     3.   4   2    4 |     3   3 . .| 7  7 . 1  6  1 |    7  7. 0  
Sa dar bertanggung ja wab se tia pada sumbemya 

6.    7   i    2 |        3.   6 .     | 6  7  3   7 |      6 . . 0 
Dir ga ha yu ma ju         ja ya U. M.       K. 
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MARS UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
 
Gagah Bersemangat    Syair & Lagu = Soewarto, SH 
 
4/4 
 

5.  5|    1    1   5    5 | 1 . 5  5.   1 | 3   1    5  1 |  3. 0  1.  3  
Je las dan te gas U. M. K. berda sar Pan ca si la      U. U. 

5    5     4  3| 2 . 7  7 . 2 |  4    2   7    2 |     1 .    5  .  5  
D. em pat Ii ma sumber ji   wa sema ngat nya Menem 

1     1     5    5 | 1. 5   5 .  5 | 1    1   2 3 |   6 . 0  6  .     6 
pa ca Ion Sar ja na ma nu sia Se u tuh nya.     Tri Dhar 

2     1  7    6  | 5 .  1  1 .     3 | 5     4  3  2 | 1 .0      1 . 7  
ma a mal bak   ti nya mem ba ngun In do ne  sia  Berki  

6     7    3 7 | 6 . 6  7       6 | 5  6   3 6 | 5 .  0   1 .   7  
barpan ji  U.  M.  K.   men ca pai ci ta mu lia    Sa dar  

6      7      3     7 | 6 . 6   6 . 7.|1   6   7   1 |      2 . 0  5.   5 
ben teng Pan ca   si   la    se  tia  wa  tak   satri  a  Berkar 

3    3   2  3 |  1 .      5  5 . 5 | 1       1   2 .  3    |   6 . 0 6 .   6 
ya pa tri ot    bangsa pahla   wan pemba ngun an    Dir ga 

2    1    7  6  |  5 .     1  1 .  3 | 5   4    3   2 |  1.0 5.   5  
ha yu se  la    ma nya ma  ju  ja  ya  U.  M.  K.  U.  M 

1    5 .  5  1 . 1    5.  5 |  1 0 0  
K.  ma ju  ja  ya  U.  M.  K 
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TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI 
 
 

 
PENDIDIKAN 

Kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik sebagaimana dimaksud 
dalam tujuan pendidikan tinggi. 

 
 
 

PENELITIAN 
Kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, 

metodologi, modal, atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, 
teknologi dan atau kesenian. 

 
 
 

PENGABDIAN PADA MASYARAKAT 
Kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan 

sumbangan demi kemajuan masyarakat. 
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A. SEJARAH SINGKAT PERKEMBANGAN UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
 

A.1. Dari Sekolah Tinggi Ekonomi (STIE) Ke Universitas Muria Kudus (UMK) 
1. Akademi Pimpinan Perusahaan (APP) (th. 1963 – 1966).  

Pada tahun 1963, Catur Tunggal Kudus (saat ini Muspida) mendirikan 
perguruan tinggi yaitu APP (Akademi Pimpinan Perusahaan) Kudus dan STAI 
Kudus (Sekolah Tinggi Agama Islam). APP dipimpin oleh Ketua/Dekan yaitu 
Bp. Supirman, SH. Namun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI 
APP belum memperoleh ijin hingga keberadaannya belum diakui walaupun 
sudah berjalan di tahun 1963–1966.  

2. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Cabang Kudus (1966-1967).  
Setelah APP tidak memperoleh pengakuan dari Depdikbud, maka pada 
tanggal 10 Agustus 1967 atas prakarsa Bp. Rustam Santiko (Kapolres 
Kudus) didirikan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Cabang Kudus 
yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Fakultas Ekonomi Universitas 
Diponegoro Cabang Kudus. Sebagai Dekan adalah Bp. Drs. Sutomo (Kepala 
Kantor Inspeksi Pajak Kudus) dan Sekretaris Bp. Makmunhadi, SH (Jaksa 
pada Kantor Kejaksaan Kudus). Namun oleh Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan RI, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Cabang Kudus 
juga tidak memperoleh ijin pengakuan. 

3. Sekolah Tinggi Ekonomi Kudus (STE Kudus) (Th 1967 – 1980).  
Dengan tidak diperolehnya ijin dari Departemen P & K atas keberadaan 
Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Cabang Kudus, maka oleh 
Yayasan penyelenggara pada tahun itu juga didirikan Sekolah Tinggi 
Ekonomi Kudus dengan Jurusan Ekonomi Perusahaan. Sebagai Dekan 
adalah Bp. Drs. Sutomo (Kepala Kantor Inspeksi Pajak Kudus) dan 
Sekretaris Bp. Makmunhadi, SH (Jaksa pada Kejaksaan Kudus). STE Kudus 
memperoleh ijin dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan 
status Terdaftar. Pada tahun 1970 – 1980 Dekan dijabat oleh Bp. Suwarno, 
SH (Jaksa pada kantor Kejaksaan Kudus) dan Sekretaris Bp. Soegito MW, 
BSc. 

4. Pada tahun 1980 Sekolah Tinggi Ekonomi Kudus (STE) dirubah menjadi 
Universitas Muria Kudus (UMK). 
Sejak berdiri sampai dengan tahun 1979 perkembangan STE kurang 
menggembirakan, sehingga mulai bulan Maret 1980 dirintis pendirian sebuah 
Universitas Swasta di wilayah Jawa Tengah yaitu untuk wilayah Karesidenan 
Pati, Pekalongan, Kedu, Surakarta dan Banyumas. Pemrakarsa pendirian 
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universitas swasta tersebut adalah Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I 
GOLKAR Jawa Tengah yang dimotori oleh Prof. Soehardjo SS, SH dan Drs. 
Wuryanto (Koordinator Kopertis V saat itu). Universitas swasta tersebut 
dikenal dengan sebutan Universitas Kembar Lima yang terdiri dari: 

1. Wilayah Pati : Universitas Muria Kudus (UMK) di Kudus  
2. Wilayah Kedu : Universitas Tidar Magelang (UNTID), 

berganti Universitas Tidar (UNTIDAR) 
3. Wilayah Surakarta : Universitas Slamet Riyadi di Surakarta 

(UNISRI) 
4. Wilayah Banyumas : Universitas Wijaya Kusuma di Purwokerto 

(UNWIKU) 
5. Wilayah Pekalongan : Universitas Pancasila di Tegal, berganti 

Universitas Pancasakti Tegal (UPS) 
 
A.2.  Sejarah Perkembangan Universitas Muria Kudus 
1. Berdirinya Universitas Muria Kudus 

Pendirian Universitas Muria Kudus dimulai pada bulan Maret 1980 
dengan negosiasi antara Kopertis Wilayah V (sekarang kopertis VI) dengan 
Pemerintah Daerah Tingkat II Kudus. Hasil kesepakatan adalah persetujuan 
berdirinya sebuah Universitas oleh Koordinator Kopertis Wilayah V dengan 
didukung oleh kesanggupan Bupati Kudus (Bp. Wimpie Hardono) selaku 
Pimpinan Daerah untuk menyediakan lahan seluas 6 hektar yang terletak di 
Desa Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Upaya ini semakin 
nyata dengan berperan sertanya para pengusaha di Kudus dan sekitarnya. 
Sebagai badan penyelenggara adalah Yayasan Pembina Universitas Muria 
Kudus. 

Guna pelaksanaan pengalihan dari STE menjadi Universitas,  Bupati 
Kudus menugaskan pada Tim Pendirian Universitas Muria Kudus yang 
beranggotakan: 
1. Soewarno, SH (almarhum) 
2. Drs. Sardjono Hasri (almarhum) 
3. D. Sunarjo, SH  
4. Soegito MW, BSc (almarhum) 
5. Drs. Edi Sardjono, MM 

Tugas dari tim adalah menyiapkan segala sesuatu yang terdiri atas 
persyaratan dan administrasi sebagai syarat untuk berdirinya universitas. Dari 
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hasil kerja tim yang ditugasi, maka pada tanggal 9 Juni 1980 Kopertis Wilayah V 
(sekarang Kopertis VI) Jawa Tengah mengukuhkan berdirinya Universitas Muria 
Kudus dengan Surat Keputusan No. 029/K/Kep/VI/1980 yang kemudian 
diresmikan pada tanggal 12 Juni 1980 dengan nama Universitas Muria Kudus. 

 

Fakultas dan jurusan yang ada pada saat Universitas Muria Kudus 
didirikan adalah sebagai berikut : 

1. Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen 
2. Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum 
3. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan : 

a. Ilmu Pendidikan/Psikologi Pendidikan dan Bimbingan (Bimbingan 
dan Konseling) 

b. Jurusan Bahasa dan Seni/Pendidikan Bahasa Inggris. 
 

2. Perkembangan Universitas Muria Kudus (1980 – 2017) 
2.1.  Perkembangan Fakultas dan Program Studi 
Pada tahun 1982 dibuka Fakultas Pertanian dengan jurusan Budidaya Pertanian. 
Status terdaftar diperoleh dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia pada tanggal 29 Nopember 1984 dengan No. 061.0/1984. 
 
Pada tahun 1997 dibuka Fakultas Teknik dengan Program Studi  Teknik Mesin 
Program Diploma III (D3) dan Program Studi Teknik Elektronika Program 
Diploma III (D3). Kedua program studi ini berstatus Terdaftar berdasarkan Surat 
Keputusan Dirjen DIKTI No.48/DIKTI/Kep/1997 tertanggal 14 Maret 1997.  

 

Pada tahun 2002 dibuka 3 program studi yaitu : 
1. Program Studi Akuntansi dengan jenjang program Diploma III (D3) berada di 

Fakultas Ekonomi berdasarkan ijin penyelenggaraan dari Dirjen Dikti 
No.1061/D/T/2002. 

2. Program Studi Sistem Informasi dengan jenjang program Strata I (S1) 
berada di Fakultas Teknik, berdasarkan ijin penyelenggaraan dari Dirjen 
Dikti No.1324/D/T/2002. 

3. Program Studi Psikologi dengan jenjang program Strata I (S1) berada di 
bawah Universitas berdasarkan ijin penyelenggaraan dari Dirjen Dikti No. 
1324/D/T/2002  
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Pada tahun 2006/2007 Universitas Muria Kudus membuka 2 program studi : 
1. Manajemen S2 (Pasca Sarjana), ijin penyelenggaraan dari Dirjen Dikti No. 

3796/D/T/2006 Tanggal 3 Oktober 2006. 
2. Akuntansi S1 (Fakultas Ekonomi), ijin penyelenggaraan dari Dirjen Dikti No. 

1625/D/T/2007 Tanggal 6 Juli 2007. 
 
Pada tahun 2008 Universitas Muria Kudus telah membuka 3 program studi baru 
yaitu : 
1. Teknik Elektro S1 (Fakultas Teknik), ijin penyelenggaraan dari Dirjen Dikti 

No. 2945/D/T/2008 Tanggal 4 September 2008 
2. Teknik Informatika S1 (Fakultas Teknik), ijin penyelenggaraan dari Dirjen 

Dikti No. 2945/D/T/2008 Tanggal 4 September 2008 
3. Ilmu Hukum S2 (Pasca Sarjana), ijin penyelenggaraan dari Dirjen Dikti No. 

4293/D/T/2008 Tanggal 28 Nopember 2008 
 
Tahun 2009 Universitas Muria Kudus membuka Program Studi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar (S1), dengan ijin penyelenggaraan dari Dirjen Dikti No. 
1396/D/T/2009 Tanggal 18 Agustus 2009.  
 
Pada tahun 2011 Universitas Muria Kudus membuka Program Studi Teknik 
Mesin (S1), dengan ijin penyelenggaraan dari Dirjen Dikti No. 132/E/O/2011 
Tanggal 4 Juli 2011.  
 
Kemudian tahun 2016 Universitas Muria Kudus membuka Program Studi baru 
yaitu : Pendidikan Dasar (S2) dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 
(S1), dengan ijin penyelenggaraan dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi No. 195/KPT/I/2015 Tanggal 30 Desember 2015.  
 
2.2. Status Program Studi yang diselenggarakan oleh Universitas Muria 

Kudus 
1. Program Studi Manajemen S2 (Pascasarjana), ijin penyelenggaraan dari 

Dirjen Dikti No. 3796/D/T/2006 Tanggal 3 Oktober 2006. Akreditasi BAN-PT 
dengan SK No. 003/BAN-PT/AK-X/S2/V/2012 tanggal 24 Mei 2012; tahun 
2017 mengajukan reakreditasi dan telah memperoleh keputusan BAN-PT 
dengan SK No. 1183/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2017 tanggal 18 April 2017; 
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2. Program Studi Manajemen S1 (Fakultas Ekonomi) Akreditasi SK No. 
002/BAN-PT/Ak-II/XII/1998 tanggal 22 Desember 1998, reakreditasi SK No. 
014/BAN-PT/Ak-VII/S1/IV/2004 tanggal 21 April 2004, reakreditasi SK No. 
008/BAN-PT/Ak-IX/S1/VI/2005 tanggal 23 Juni 2005, reakreditasi SK No. 
025/BAN-PT/Ak-XIII/S1/XI/2010 tanggal 12 Nopember 2010. Pada tahun 
2015 Program Studi Manajemen kembali mengajukan reakreditasi dan telah 
memperoleh Keputusan BAN-PT dengan SK No. 1074/SK/BAN-
PT/Akred/S/IX/2015 tanggal 19 September 2015; 

3. Program Studi Akuntansi S1 (Fakultas Ekonomi) Akreditasi SK No. 
025/BAN-PT/Ak-XIV/S1/IX/2011 tanggal 23 September 2011; tahun 2016 
mengajukan reakreditasi dan memperoleh keputusan BAN-PT dengan SK 
No. 1481/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 tanggal 04 Agustus 2016; 

4. Program Studi Ilmu Hukum S2 (Fakultas Hukum) ijin penyelenggaraan dari 
Dirjen Dikti No. 4293/D/T/2008 Tanggal 28 Nopember 2008. Pada tahun 
2011 mengajukan perpanjangan ijin penyelenggaraan dan telah 
memperoleh Keputusan Dirjen Dikti No. 6981/D/T/K-VI/2011 tanggal  9 Mei 
2011; Pada tahun 2012 Program Studi Ilmu Hukum S2 mengajukan 
akreditasi dan telah memperoleh keputusan BAN-PT dengan SK No. 
035/SK/BAN-PT/AK-X/M/I/2013 tanggal 31 Januari 2013. 

5. Program Studi Ilmu Hukum S1 (Fakultas Hukum) Akreditasi SK No. 
002/BAN-PT/Ak-II/XII/1998 tanggal 22 Desember 1998 dan Reakreditasi SK 
No.11/BAN-PT/Ak-VII/S1/IV/2004 tanggal 16 April 2004. Pada tahun 2009 
Program Studi Ilmu Hukum kembali mengajukan reakreditasi dan telah 
memperoleh Keputusan BAN-PT dengan SK No. 014/BAN-PT/Ak-
XII/S1/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009.  Pada  tahun 2014 Program Studi Ilmu 
Hukum kembali mengajukan reakreditasi dan telah memperoleh Keputusan 
BAN-PT dengan SK No. 424/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 tanggal 24 
Oktober 2014; 

6. Program Studi Pendidikan Dasar S2 (FKIP) dengan ijin penyelenggaraan 
dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 195/KPT/I/2015 
Tanggal 30 Desember 2015; 

7. Program Studi Bimbingan dan Konseling S1 (FKIP) Akreditasi SK                
No. 012/BAN-PT/ Ak-IV/VI/2000 tanggal 23 Juni 2000, reakreditasi SK              
No. 021/BAN-PT/Ak-IX/S1/XI/2005, reakreditasi SK No. No. 044/BAN-
PT/Ak-XIII/S1/II/2011 tanggal 4 Pebruari 2011. Pada tahun 2015 kembali 
mengajukan reakreditasi dan telah memperoleh SK dari BAN-PT dengan SK 
No. 795/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015 tanggal 1 Agustus 2015; 
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8. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris S1 (Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan) Akreditasi SK No. 002/BAN-PT/ Ak-II/XII/1998 tanggal                  
22 Desember 1998, reakreditasi SK No.22/BAN-PT/Ak-X/S1/IX/2007 tanggal 
14 September 2007; tahun 2013 memperoleh SK dari BAN-PT dengan            
No. 151/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 tanggal 29 Juni 2013; 

9. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 (Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan) Akreditasi SK No. 197/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/IX/2013 
tanggal 26 September 2013. Pada tahun 2015 kembali mengajukan 
reakreditasi dan telah memperoleh SK dari BAN-PT dengan SK No. 
782/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015; 

10. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia S1 (FKIP) dengan 
ijin penyelenggaraan dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
No. 195/KPT/I/2015 Tanggal 30 Desember 2015; 

11. Program Studi Pendidikan Matematika S1 (FKIP) dengan ijin 
penyelenggaraan dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 
476/KPT/I/2016 Tanggal 11 Nopember 2016; 

12. Program Studi Agroteknologi S1 (Fakultas Pertanian) Akreditasi SK No. 
002/BAN-PT/Ak-II/XII/1998 tanggal 22 Desember 1998, reakreditasi SK 
No.030/BAN-PT/Ak-V/S1/XII/2002 tanggal 30 Desember 2002, reakreditasi 
SK No.026/BAN-PT/Ak-XII/S1/IX/2009 tanggal 5 September 2009, dan 
reakreditasi SK No.468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 tanggal 15 Desember 
2014; 

13. Program Studi Teknik Informatika S1 (Fakultas Teknik), Akreditasi SK No. 
211/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013, reakreditasi SK 
No. 0603/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 tanggal 27 Mei 2016; 

14. Program Studi Teknik Elektro S1 (Fakultas Teknik); Akreditasi SK No 
053/SK/BAN-PT/AKRED/S/II/2014 tanggal 1 Pebruari 2014, reakreditasi SK 
No. 0475/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 tanggal 20 Mei 2016; 

15. Program Studi Sistem Informasi  S1 (Fakultas Teknik), Akreditasi No. 
019/BAN-PT/Ak-X/S1/XII/2006 tanggal 8 Desember 2006 dan reakreditasi 
SK No. 032/BAN-PT/AK-XVI/S1/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012; 

16. Program Studi Teknik Mesin S1 (Fakultas Teknik), ijin penyelenggaraan dari 
Dirjen Dikti No. 132/E/0/2011 tanggal 4 Juli 2011; Akreditasi SK 
No.275/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 tanggal 9 Agustus 2014; 
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17. Program Studi Teknik Industri S1 (Fakultas Teknik) dengan ijin 
penyelenggaraan dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 
240/KPT/I/2016 Tanggal 16 Agustus 2016; 

18. Program Studi Psikologi S1 (Fakultas Psikologi), Akreditasi No.027/BAN-
PT/Ak-XI/S1/X/2008 dan reakreditasi No. 044/BAN-PT/Akred/S/I/2014 
tanggal 24 Januari 2014. 

 
 
Rektor Universitas Muria Kudus 1980–sekarang 
1. Bp. Suwarno, SH, Rektor tahun 1980–1984 
2. Bp. Drs. H. Soeparto, Rektor tahun 1984–1985  
3. Bp. Drs. Abdul Latif Nawawi, SH, Rektor tahun 1985-1993 
4. Bp. D. Soenaryo, SH., Pjs. Rektor tahun 1993-1995 
5. Bp. Prof. Drs. H.M. Soerjadi Hadiprayitno, Rektor tahun 1995-1999. 
6. Bp. Drs. Suatmodjo, PLH. Rektor tahun 1999-2000 
7. Bp. Prof. Dr. Soedarsono, MS., Rektor tahun 2000-2004 
8. Bp. H. Noor Cholis Turmudji, SH.MM., Pjs. Rektor tahun 2004 
9. Bp. Prof. Dr. dr. Sarjadi, Sp. PA., Rektor tahun 2004 - 2014 
10. Bp. Dr. H. Suparnyo, SH., MS., Rektor tahun 2014 - 2020 
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B. K E L E M B A G A A N 
B.1. UNIVERSITAS 
Visi : Universitas Muria Kudus menjadi Universitas unggul berbasis kearifan 

lokal berdaya saing global (Indigenous University) untuk menghasilkan 
insan santun, cerdas dan berjiwa wira usaha 

Misi  :  1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas yang relevan 
dengan kebutuhan pembangunan nasional, serta berjiwa wira 
usaha. 

  2. Menyelenggarakan program penelitian yang lebih kreatif dan 
inovatif serta berwawasan global. 

  3. Menyelenggarakan layanan pengabdian pada masyarakat 
yang profesional. 

  4. Menyelenggarakan tata kelola institusi yang berorientasi pada 
Good University Governance. 

Tujuan :  1. Menghasilkan lulusan yang berkarakter untuk mendukung 
daya saing bangsa dan berjiwa wira usaha. 

  2. Menghasilkan karya ilmiah (ilmu pengetahuan, teknologi dan 
seni) yang lebih kreatif, inovatif dan berwawasan global. 

  3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan 
masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

  4. Mewujudkan tata kelola universitas yang kredibel, transparan, 
akuntabel, bertanggung jawab dan adil. 

Sasaran :  1. Tersedianya lulusan yang memiliki kecerdasan spiritual, 
emosional, intelektual, dan atau mampu menciptakan peluang 
kerja. 

  2. Mewujudkan karya ilmiah (ilmu pengetahuan, teknologi dan 
seni) yang bertaraf nasional dan internasional. 

  3. Terselenggaranya kegiatan pengabdian dan pemberdayaan 
masyarakat sebagai salah satu implementasi hasil penelitian. 

  4. Terwujudnya tata kelola universitas yang kredibel, transparan, 
akuntabel, bertanggung jawab dan adil. 
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Susunan Organisasi Yayasan Pembina Universitas Muria Kudus 
1. Pembina 

Ketua : Drs.H.Noor Yasin ,MM 
Anggota :  1.   Tono Martono,SH . 

2. Mas’an ,SE. 
3. Hasran ,SH  
4. Letkol CZi Gunawan Yudha Kusuma, S.E. 
5. AKBP Agusman Gurning Sik ,MH  
6. Thomas Budi Santoso 
7. H. Saiful Anas  
8. Harsono Hjuhadi  
9. M. Dodiek T. Wartono 
10. Iwan Wijaya  

2. Pengawas 
Ketua :  Athur Saragi. 
Anggota : 1. Robby Santoso, S.E., Akt. 
  2. Ir. Ardhy Hardjono ,MM 

 
3. Pengurus 

Ketua Umum : J. Wahyu Wardhana ,SE,M.Si,Akt 
Ketua I :  Drs. Sudjatmiko,M.Pd  
Ketua II  :  Agus Setyaji 
Ketua III : Mayor Inf Sagimin 
Ketua IV :  AKP Sukadi,SH,MH 
Sekretaris Umum : Candra Silalahi ,SH  
Sekretaris I : Achmad Yusuf Roni 
Sekretaris II :  Basri Hatimbulan Harahap ,SE,SH,MH 
Bendahara Umum : Yohanes Susilo Tri Rahardjo 
Bendahara I : Anis Aminudin  
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Susunan Organisasi Universitas Muria Kudus sebagai berikut: 
 

Rektor :  Dr. H. Suparnyo, S.H., M.S. 
Wakil Rektor I : Dr.  Murtono, M.Pd. 
Wakil Rektor II :  Dr. Drs. H.M. Zainuri, M.M. 
Wakil Rektor III :  Rochmad Winarso,ST,MT 
Wakil Rektor IV : Dr. Subarkah ,SH,M.Hum  
 
Kepala BAAK :  Hendrastuti Qudsyi, S.E. 
Kepala BAU : Muh. Manjid, S.E. 
Ketua Badan Penjaminan Mutu : Andy Prasetyo Utomo ,MT 
Kepala Lembaga Penelitian : Dr. Dra. Mamik Indaryani, M.S. 
Kepala Lembaga Pendidikan : Rina Fiati, ST, M.Cs. 
Kepala Lembaga Pengabdian pada 

Masyarakat : Ir. Shodiq Eko Arianto, M.P. 
Kepala Lembaga Informasi dan 

Komunikasi : Dr. M.Arwani ,SPd.I,SE ,MM 
 

Kepala UPT Perpustakaan : Noor Athiyah, S.S., M.Hum 
Kepala UPT Komputer : Yudie Irawan, S.Kom., M.Kom. 
Kepala UPT Bahasa : Agung Dwi Nurcahyo, S.S., M.Pd.. 
Kepala UPT Sistem Informasi : Tri Listyorini, S.Kom., M.Kom. 
Kepala UPT Keterampilan & MKU : Agung Subono, S.E., M.Si. 
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B.2. FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI 
Pada tahun akademik 2017/2018 Universitas Muria Kudus mempunyai 

6 (enam) fakultas dan 18 delapan  belas) program studi sebagai berikut : 
1. Fakultas Ekonomi : 

Program Studi  :  a.   Manajemen (S2) (Akreditasi Peringkat B) 
  b.  Manajemen (S1) (Akreditasi Peringkat B) 

c. Akuntansi (S1)  (Akreditasi Peringkat B) 

2. Fakultas Hukum 
Program Studi  :  a.  Ilmu Hukum (S2) (Akreditasi Peringkat C) 

b.  Ilmu Hukum (S1) (Akreditasi Peringkat B) 

3. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan :  
Program Studi  :  a.   Pendidikan Dasar (S2)  
  b.   Bimbingan dan Konseling (S1) 
   (Akreditasi Peringkat B) 

c.  Pendidikan Bahasa Inggris (S1) 
 (Akreditasi Peringkat B) 
d. Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) 
 (Akreditasi Peringkat B) 
e. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) 
f.   Pendidikan Matematika (S1 ) 

4. Fakultas Pertanian  : 
Program Studi  :  Agroteknologi S1  (Akreditasi Peringkat B) 

5. Fakultas Teknik  : 
Program Studi  :  a. Teknik Informatika (S1) (Akreditasi Peringkat B) 

  b.  Teknik Elektro (S1) (Akreditasi Peringkat B) 
c. Sistem Informasi (S1) (Akreditasi Peringkat B) 
d.  Teknik Mesin (S1) (Akreditasi Peringkat C) 
e.  Teknik Industri  (S1 )  

6. Fakultas Psikologi 
Program Studi  :  Psikologi (S1)  (Akreditasi Peringkat B) 
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B.3. LEMBAGA DAN BADAN 
1. Lembaga Penelitian  

Tugas Lembaga Penelitian adalah : 
a. Melaksanakan penelitian ilmiah murni, teknologi, dan/atau kesenian; 
b. Melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan dan kesenian tertentu untuk 

menunjang pembangunan; 
c. Melaksanakan penelitian untuk pengembangan institusi; 
d. Melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi dan/kesenian 

serta penelitian untuk mengembangkan konsepsi pembangunan nasional, 
wilayah dan/atau daerah melalui kerjasama yang baik di dalam maupun 
luar negeri; 

e. Merintis kerja sama dengan institusi eksternal dalam bidang penelitian;  
f. Mengelola publikasi ilmiah, baik majalah maupun jurnal; 
g. Menyelenggarakan pertemuan ilmiah tingkat universitas; 
h. Mengembangkan sumber daya penelitian Universitas Muria Kudus, baik 

Dosen dan Mahasiswa dalam berbagai bentuk; 
i. Melaksanakan tata administrasi Lembaga Penelitian. 
 
Pusat Kajian 
Lembaga Penelitian memiliki 4 Pusat Kajian yang bersifat multidisipliner yaitu : 
a. Pusat Kajian Wanita/Gender 
b. Pusat Kajian Lingkungan 
c. Pusat Kajian Pembangunan Daerah 
d. Pusat Kajian Sains, Teknologi dan HKI 
 
Kerjasama Penelitian 
Lembaga Penelitian Universitas Muria Kudus, menjadi bagian dari kerjasama 
dengan Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi di Jawa Tengah dalam bentuk 
Jaringan, khususnya dalam bidang pengembangan dan peningkatan kapasitas 
Lembaga Penelitian dalam berbagai bentuk, seperti seminar, pelatihan, 
diseminasi dan penelitian bersama. Demikian juga untuk Pusat Studi 
Wanita/Gender menjadi anggota Forum PSW/G Jawa Tengah, yang 
mempunyai berbagai bentuk kegiatan, mulai dari pelatihan, penelitian dan 
kerjasama kegiatan sebagai bentuk respon kebutuhan pembangunan dibidang 
pemberdayaan, peningkatan kualitas hidup perempuan (PKHP) dan gender. 
Kerjasama yang telah dilakukan meliputi kerjasama keilmuan (mono dan multi 
disipliner) baik penelitian internal maupun eksternal. Penelitian eksternal 
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meliputi kerjasama dengan Dikti, Diknas, BPPT (Menristek), Litbang Propinsi 
Jawa Tengah, Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota 
dan Industri, dalam bentuk penelitian kompetisi dan kemitraan. 
 

Sumber Dana 
Dana Penelitian berasal dari APB Universitas Muria Kudus, Dikti, Diknas, 
BPPT (Menristek), Litbang Propinsi, APBD Kabupaten/Kota, Industri dan  
Kopertis Wilayah VI Jateng. 

 

2. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) 
Tugas Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat adalah : 

a. Mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian; 
b. Meningkatkan relevansi program UMK sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat; 
c. Membantu masyarakat dalam melaksanakan pembangunan; 
d. Melaksanakan pengembangan pola dan konsepsi pengabdian dalam 

rangka membantu pembangunan nasional, wilayah dan/atau daerah 
melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan/atau badan lainnya baik di 
dalam maupun di luar negeri; 

e. Mengkoordinasi pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat yang 
dilaksanakan dosen baik internal maupun eksternal; 

f. Menyelenggarakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata; 
g. Melaksanakan urusan tata usaha Lembaga Pengabdian kepada 

Masyarakat. 
 

Pusat Kajian / Layanan : 
Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat memiliki 3 Pusat Kajian / layanan 
yang bersifat multi disipliner yaitu : 
a. Divisi / Pusat Kajian Kewirausahaan 
b. Divisi / Pusat Kajian Jasa dan Penerapan Teknologi 
c. Divisi / Pusat Kajian Pengembangan Wilayah Pengabdian dan KKN 
 

Organisasi Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat: 
Struktur organisasi Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat UMK terdiri dari 
Ketua, Sekretaris dan Staf Administrasi / tata usaha dan Divisi-divisi/ Pusat-
pusat Kajian yaitu Divisi/ Pusat Kewirausahaan, Divisi / Pusat Jasa dan 
Penerapan Teknologi, Divisi / Pusat  Pengembangan Wilayah Pengabdian dan 
KKN. 
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Kerjasama Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat : 
Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat UMK telah menjalin kerjasama 
antar LPM se Jawa Tengah  khususnya  dalam kegiatan KKN Tematik melalui 
Forkom KKN dan kerjasama dengan Yayasan Damandiri Jakarta dalam 
rangka pengembangan sumber daya manusia melalui Pos Daya. 
Disamping itu juga kerjasama dalam kegiatan Pengabdian Kepada 
Masyarakat dengan Diknas Jawa Tengah, Kopertis Wil. VI, Dikti (DP2M), 
Instansi Pemerintah Kabupaten / Kota. 
 
Sumber Dana 
Dana untuk kegiatan Pengabdian kepada masyarakat bersumber dari APB 
UMK, Dikti, Diknas, APBD Kabupaten/Kota, Kopertis Wil. VI Jawa Tengah. 
 
3. Lembaga Pendidikan (Lemdik) 
 Tugas dan fungsi utama Lembaga Pendidikan adalah mengkoordinasi, 
melaksanakan, memantau dan menilai penjamin mutu (quality assurance) dan 
peningkatan kualitas (quality improvement) proses pendidikan di UMK. 
Secara rinci tugas Lembaga Pendidikan adalah : 
a. Merencanakan program penjamin mutu dan peningkatan kualitas proses 

pendidikan di UMK dalam aspek kurikulum, sumber daya manusia, metode 
pembelajaran, media pembelajaran dan sumber belajar; 

b. Menilai dan memantau pelaksanaan penjamin mutu dan peningkatan 
kualitas aspek kurikulum, sumber daya manusia, metode pembelajaran, 
media pembelajaran dan sumber belajar; 

c. Mengkoordinasi pelaksanaan penjamin mutu dan peningkatan kualitas 
proses pendidikan di UMK dalam aspek kurikulum, sumber daya manusia, 
metode pembelajaran, media pembelajaran dan sumber belajar di UMK; 

d. Melaksanakan pelatihan kepada sumber daya manusia dalam rangka 
penjamin mutu dan peningkatan kualitas proses pendidikan di UMK; 

e. Mengadministrasikan, menghimpun dan menginformasikan aspek-aspek 
penjamin mutu dan peningkatan kualitas proses pendidikan di UMK. 
 

4. Lembaga Informasi dan Komunikasi 
 Tugas dan fungsi utama Lembaga Informasi dan Komunikasi adalah 
mengkoordinasi dan mengembangkan proses penerimaan mahasiswa baru 
dan pengembangan yang ada di UMK. 
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Secara rinci tugas Lembaga Informasi dan Komunikasi adalah : 
a. Menyusun rencana dan program penerimaan mahasiswa baru; 
b. Melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan 

kegiatan penerimaan mahasiswa baru; 
c. Melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan 

kegiatan penerimaan mahasiswa baru; 
d. Mengembangkan bagian-bagian yang ada; dan 
e. Melaksanakan administrasi sumberdaya yang diperlukan. 
  
5.  Badan Penjaminan Mutu (BPM) 

Tugas Badan Penjaminan Mutu adalah: 
a. Menyiapkan dan menyusun Manual Mutu Akademik dan Manual 

Prosedur yang sesuai dengan Kebijakan Akademik, Standar Akademik, 
peraturan yang berlaku dan sejalan dengan kapasitas universitas; 

b. Mengimplementasikan sistem penjaminan mutu pada seluruh jenjang 
organisasi akademik di lingkungan Universitas Muria Kudus; 

c. Melaksanakan kegiatan audit mutu kepada unit-unit pelaksana akademik; 
d. Menyiapkan kebutuhan sumber daya dan kebutuhan fisik untuk menunjang 

terlaksananya implementasi sistem penjaminan mutu; 
e. Merencanakan dan melaksanakan pelatihan bagi pelaksana kegiatan 

implementasi. 
  

B.4. BIRO - BIRO 
1. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) 
 Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan bertugas 
menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang akademik, 
kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi ( bekerja sama dengan 
UPT SI ). Untuk memperlancar tugasnya BAAK didukung oleh bagian-bagian:  

• Bagian Akademik 

• Bagian Her-registrasi dan Statistik 

• Bagian Kemahasiswaan dan Alumni 
 Guna memperlancar pekerjaan pelayanan administrasi pendidikan dan 
pengajaran serta kemahasiswaan, BAAK menerapkan sistem informasi 
dengan software yang terpadu melalui sistem jaringan antar unit (LAN) dan 
Internet (Online). 
 Informasi dan layanan BAAK dapat diakses melalui laman 
www.baak.umk.ac.id. 
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2. Biro Administrasi Umum Umum dan Keuangan (BAUK) 
 Biro Administrasi Umum bertugas menyelenggarakan pelayanan 
administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, keuangan dan asset di 
lingkungan Universitas Muria Kudus yang didukung oleh bagian-bagian : 

• Bagian Administrasi Tata Usaha, Hukum, dan Tata Laksana; 

• Bagian Administrasi Kepegawaian; 

• Bagian Administrasi Keuangan; 

• Bagian Administrasi Rumah Tangga dan Aset. 
 Guna kelancaran pelayanan administrasi umum (ketata-usahaan), 
kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan, BAU juga telah menerapkan 
sistem informasi terpadu dengan software melalui sistem jaringan antar unit 
kerjasama dengan UPT SI. 
 Berpedoman pada motto pelayanan yang cepat, aman dan nyaman, 
secara terus menerus biro-biro selalu mengadakan penyempurnaan sistem 
informasi manajemennya agar pelayanan kepada dosen maupun mahasiswa 
dapat terlaksana sebaik-baiknya. 
 
B.5.  UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)  
1. UPT Komputer  

Tugas UPT Komputer adalah : 
a. Menyusun rencana dan program kerja UPT Komputer sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan komputer; 
c. Melaksanakan Ketrampilan Wajib Komputer bagi semua mahasiswa 

Universitas Muria Kudus; 
d. Memberikan layanan teknis komputer; 
e. Menyusun usulan penambahan perangkat keras sesuai dengan 

kebutuhan; 
f. Menyusun laporan UPT Komputer sesuai dengan hasil yang telah dicapai 

sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
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2. UPT Keterampilan dan Mata Kuliah Umum (MKU) 
Tugas UPT Keterampilan dan Mata Kuliah Umum adalah : 

a. Melakukan koordinasi keterampilan dan MKU dengan program studi di 
lingkungan UMK; 

b. Merencanakan dan menyelenggarakan PBM keterampilan MKU; 
c. Mengembangkan keterampilan dan MKU sesuai dengan misi UMK; 
d. Memberikan layanan MKU kepada mahasiswa; 
e. Melakukan koordinasi penyelenggaraan keterampilan wajib mahasiswa; 
f. Mengelola pelaksanaan keterampilan wajib kewirausahaan bagi 

mahasiswa; 
g. Melakukan urusan tata usaha UPT MKU. 
 
2. UPT Bahasa 

Tugas UPT Bahasa adalah : 
a. Melakukan koordinasi perkuliahan dan pelatihan bahasa dengan progdi di 

lingkungan UMK; 
b. Merencanakan dan menyelenggarakan perkuliahan dan pelatihan 

bahasa; 
c. Mengembangkan perkuliahan dan pelatihan bahasa sesuai dengan misi 

UMK; 
d. Memberikan layanan pelatihan bahasa dan terjemahan bahasa kepada 

mahasiswa, dosen dan masyarakat; 
e. Mengelola unit produksi dengan mengoptimalkan sarana Laboratorium 

UPT Bahasa; 
f. Melaksanakan program ketrampilan wajib bahasa Inggris bagi mahasiswa 

UMK; 
g. melakukan urusan tata usaha UPT Bahasa. 

UPT Laboratorium Bahasa saat ini telah dilengkapi dengan sarana 
mutakhir untuk menunjang PBM bahasa dalam ruangan yang berpendingin. 
Mulai tahun akademik 2001/2002, UPT ini bertugas untuk menyelenggarakan 
kursus keterampilan komunikasi dasar bahasa Inggris dengan sistem TOEFL. 

 
3. UPT Perpustakaan  

Tugas UPT Perpustakaan adalah : 
a. Menyediakan dan mengolah bahan pustaka; 
b. Memberikan layanan dan pendayagunaan bahan pustaka; 
c. Memelihara bahan pustaka; 
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d. Menyimpan, memelihara, dan mendisseminasikan hasil karya sivitas 
akademika UMK dan karya tentang UMK; 

e. Melaksanakan layanan referensi; 
f. Melakukan urusan tata usaha UPT Perpustakaan. 

UPT Perpustakaan menyajikan layanan secara online maupun 
offline. Layanan online bisa diakses di mana saja asalkan pemustaka 
terhubung dengan internet. Layanan online tersedia melalui 
www.perpustakaan.umk.ac.id. Beberapa layanan online yang tersedia adalah : 
katalog online, Gale Virtual Reference Library, jurnal elektronik, repositori 
UMK dan media sosial  (e-mail, facebook, instagram, dan twitter). 

Untuk layanan offline, pemustaka perlu ke Gedung Perpustakaan 
Pusat untuk bisa memanfaatkannya. Layanan offline yang tersedia di 
antaranya: layanan keanggotaan (pendaftaran dan bebas pustaka), layanan 
sirkulasi (peminjaman, pengembalian, denda, dan foto kopi bahan pustaka), 
layanan skripsi, layanan deteksi bebas plagiat, dan kafe.  

UPT Perpustakaan dilengkapi dengan Ruang Pertemuan yang bisa 
dimanfaatkan oleh sivitas UMK untuk kegiatan diskusi, bedah buku, nobar, 
belajar-mengajar dan lain-lain. UPT Perpustakaan juga memiliki Waroeng 
Prancis sebagai sarana belajar mengenai Prancis dan mendapatkan informasi 
pendidikan dan beasiswa pendidikan di Prancis. Waroeng Prancis juga bisa 
dimanfaatkan sebagai ruang diskusi. 

UPT Perpustakaan melakukan beragam kegiatan literasi informasi, 
seperti pelatihan menulis, pelatihan membaca, tantangan membaca dan 
berbagai kegiatan ringan yang menyenangkan dan memotivasi mahasiswa 
untuk memanfaatkan perpustakaan dan meningkatkan aktifitas membaca dan 
menulis. 

Informasi mengenai fasilitas, layanan dan beragam kegiatan UPT 
Perpustakaan bisa diakses melalui www.perpustakaan.umk.ac.id. Untuk 
mendapatkan informasi terbaru dengan cepat, pemustaka dipersilahkan untuk 
menambahkan teman UPTPerpustakaanUMK di Facebook dan mengikuti 
@PerpustakaanUMK di twitter. 

Selain UPT Perpustakaan, UMK juga dilengkapi dengan 
Perpustakaan-perpustakaan Program Studi yang fokus pada bahan pustaka 
untuk pengembangan bidang ilmu masing-masing.  

 

http://www.perpustakaan.umk.ac.id/
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4. UPT Sistem Informasi 
Tugas UPT SI adalah : 
a. Merencanakan, mengembangkan dan maintenance sistem informasi dan 

website; 
b. Mengolah dan mengontrol data akademik, kemahasiswaan, keuangan, 

penelitian dan kerjasama dengan; 
c. Mengolah  dan  mengontrol   pelaksanaan  media  pembelajaran      online      

e-leaerning; 
d. Dukungan data yang terkait laporan dan perencanaan: 

- Menghimpun informasi eksternal yang ada kaitannya dengan UMK 
- Mengkoordinasi jalannya sistem terintegrasi UMK 
- Menyiapkan dan  memelihara sofware informasi manajemen unit 

tingkat universitas  
- Menyajikan dan menyimpan data dan informasi manajemen 
- Memberikan layanan data dan informasi pada unit yang memerlukan 

e. Merencanakan, mengembangkan dan mantenance penggunaan internet, 
infrastruktur jaringan dan hotspot; 

f. Supporting data, pelayanan kemahasiswaan dan dosen terkait portal 
akademik; 

g. Pelayanan kebutuhan internet terkait problem dan akses hotspot; 
Dilengkapi dengan server sebagai pusat pengatur sistem jaringan 

untuk semua unit di lingkungan UMK. Internet sebagai salah satu tuntutan 
komunikasi global telah dikembangkan oleh UPT SI sebagai bagian fasilitas 
yang diberikan bagi warga kampus. Internet  untuk pelayanan mahasiswa 
berada di Ruang Joglo dan Anjungan, sedangkan hotspot di area Gedung - 
Gedung UMK. 

 
5. Pusat Karir dan Pelacakan Alumni (PKPA) 
Tugas dan Fungsi UPT PKPA adalah: 
a. Menyusun rencana dan program kerja UPT PKPA sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 
b. Melakukan koordinasi dengan bidang kemahasiswaan dalam semua 

kegiatannya; 
c. Menyelenggarakan bursa kerja;  
d. Melakukan pendataan alumni; 
e. Melakukan pengelolaan dan pengadaan Kartu Alumni; 
f. Melakukan koordinasi dengan prodi dalam melakukan pelacakan alumni; 
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g. Melakukan kegiatan pelacakan alumni; 
h. Menjalin hubungan kerjasama dengan pengguna lulusan; 
i. Melakukan koordinasi dengan Ikaran Keluarga Alumni (IKA UMK); 
j. Menyusun laporan pelacakan alumni;   
k. Memberikan masukan untuk pengembangan kurikulum berdasarkan data 

yang diperoleh dari alumni dan pengguna lulusan. 
 

B.6 LABORATORIUM DAN WORKSHOP 
Keberadaan laboratorium dan workshop (bengkel) di Perguruan Tinggi 

merupakan sarana yang penting. Laboratorium dan workshop digunakan sebagai 
tempat kerja, percobaan dan penelitian serta untuk pengembangan ilmu dan 
teknologi, terutama yang berkaitan dengan disiplin ilmu program studi. 

Universitas Muria Kudus sampai dengan saat ini telah memiliki 
laboratorium dan workshop baik di universitas, fakultas dan program studi 
sebagai berikut : 
1. Laboratorium Manajemen 
2. Laboratorium Akuntansi 
3. Laboratorium Perbankan 
4. Laboratorium Hukum 
5. Laboratorium Bimbingan dan Konseling 
6. Laboratorium Bahasa 
7. Laboratorium Produksi Tanaman 
8. Laboratorium Hama Penyakit Tanaman 
9. Laboratorium Ilmu Tanah dan Mikrobiologi 
10. Rumah Kaca dan Kebun Percobaan 
11. Laboratorium Otomotif 
12. Laboratorium Pengecoran Logam 
13. Laboratorium Permesinan 
14. Laboratorium Kerja Bangku dan Plat 
15. Laboratorium Gambar 
16. Laboratorium Pneumatik dan Hidrolik 
17. Laboratorium Fisika Dasar 
18. Laboratorium Analog 
19. Laboratorium Digital 
20. Laboratorium Telekomunikasi 
21. Laboratorium Psikologi 
22. Laboratorium Komputer 
23. Laboratorium Internet 
24. Laboratorium Jaringan Komputer 
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B.7. SUMBER DAYA MANUSIA 
1. Dosen 

Jenjang pendidikan komposisi dosen tetap tiap progdi sebagai berikut: 
 

Tabel 1. Jumlah Dosen Tetap per Program Studi Berdasarkan Jenjang Pendidikan 
No Program Studi S1 S2 S3 JML 

1 Manajemen (S2) - - 6 6 

2 Manajemen (S1) - 16 4 20 

3 Akuntansi (S1) - 13 2 15 

4 Ilmu Hukum (S2) - 2 5 7 

5 Ilmu Hukum (S1) - 10 - 10 

6 Pendidikan Dasar (S2) - - 6 6 

7 Bimbingan dan Konseling (S1) - 12 - 12 

8 Pendidikan Bahasa Inggris (S1) - 16 - 16 

9 Pend. Guru Sekolah Dasar (S1) - 14 1 15 

10 Pend. Bhs. Dan Sastra Indonesia (S1) - 5 - 5 

11 Pendidikan Matematika (S1) - 6 - 6 

12 Agroteknologi (S1) - 11 - 11 

13 Teknik Informatika (S1) - 18 - 18 

14 Teknik Elektro (S1) - 7 - 7 

15 Sistem Informasi (S1) - 16 - 16 

16 Teknik Mesin (S1) - 9 - 9 

17 Teknik Industri (S1) - 2 - 2 

18 Psikologi (S1) - 8 - 8 

Jumlah - 165 24 189 
 

 
Jenjang jabatan fungsional akademik komposisi dosen tetap tiap progdi 
sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Jumlah Dosen Tetap per Program Studi Berdasarkan Jabatan Fungsional 
No Program Studi TP A.A LEKTOR L.K JML 

1 Manajemen (S2) - 1 4 1 6 

2 Manajemen (S1) 6 6 4 4 20 

3 Akuntansi (S1) 6 5 4 - 15 

4 Ilmu Hukum (S2) 1 - - 6 7 

5 Ilmu Hukum (S1) 4 3 2 1 10 

6 Pendidikan Dasar (S2) - - 4 2 6 

7 Bimbingan dan Konseling (S1) 2 4 2 4 12 

8 Pendidikan Bahasa Inggris (S1) - 6 5 5 16 

9 Pend. Guru Sekolah Dasar (S1) 3 12 - - 15 

10 Pend. Bhs. Dan Sastra Indonesia (S1) 2 2 1 - 5 

11 Pendidikan Matematika (S1) 2 3 1 - 6 
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No Program Studi TP A.A LEKTOR L.K JML 

12 Agroteknologi (S1) 1 2 5 3 11 

13 Teknik Informatika (S1) 9 4 4 1 18 

14 Teknik Elektro (S1) 3 1 2 1 7 

15 Sistem Informasi (S1) 1 10 5 - 16 

16 Teknik Mesin (S1) 1 4 2 2 9 

17 Teknik Industri (S1) 2 - - - 2 

18 Psikologi (S1) 2 - 6 - 8 

Jumlah 45 63 51 30 189 

Keterangan : TP = Tenaga Pengajar, A.A = Asisten Ahli, L.K = Lektor Kepala 

 
Pangkat/golongan komposisi dosen tetap tiap progdi sebagai berikut: 

Tabel 3. Jumlah Dosen Tetap per Program Studi Berdasarkan Pangkat/Golongan 
No Pendidikan IIIa IIIb IIIc IIId IVa IVb IVc Ivd Jml 

1 Manajemen (S2) - 1 1 2 - 1 - 1 6 

2 Manajemen (S1) - 12 1 4 1 2 - - 20 

3 Akuntansi (S1) - 12 2 1 - - - - 15 

4 Ilmu Hukum (S2) - - 2 - 3 - 2 - 7 

5 Ilmu Hukum (S1) 1 6 - 2 1 - - - 10 

6 Pendidikan Dasar (S2) - - 3 1 1 - 1 - 6 

7 Bimbingan dan Konseling (S1) - 6 1 1 1 1 2 - 12 

8 Pendidikan Bahasa Inggris (S1) - 7 5 1 - 3 - - 16 

9 Pend. Guru Sekolah Dasar (S1) - 14 1 - - - - - 15 

10 Pend. Bhs. Dan Sastra Indonesia (S1) - 4 1 - - - - - 5 

11 Pendidikan Matematika (S1) - 5 1 - - - - - 6 

12 Agroteknologi (S1) - 3 3 2 3 - - - 11 

13 Teknik Informatika (S1) 1 14 2 1 - - - - 18 

14 Teknik Elektro (S1) - 3 1 2 1 - - - 7 

15 Sistem Informasi (S1) 3 9 3 1 - - - - 16 

16 Teknik Mesin (S1) 2 4 - 1 2 - - - 9 

17 Teknik Industri (S1) - 2 - - - - - - 2 

18 Psikologi (S1) - 3 4 1 - - - - 8 

Jumlah 7 105 31 20 13 7 5 1 189 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 

 

2. Mahasiswa dan Lulusan 
Pada tahun akademik 2016/2017 semester genap, jumlah mahasiswa 
Universitas Muria Kudus sebagaimana dalam tabel berikut: 
 

Tabel 4. Jumlah Mahasiswa Universitas Muria Kudus 
No Program Studi Total Mahasiswa 

1 Manajemen Pascasarjana (S2) 126 
2 Manajemen (S1) 1.521 
3 Akuntansi (S1) 1.114 
4 Ilmu Hukum Pascasarjana (S2) 40 
5 Ilmu Hukum (S1) 475 
6 Pendidikan Dasar (S2) 52 
7 Bimbingan Konseling (S1) 322 
8 Pendidikan Bahasa Inggris (S1) 426 
9 Pend. Guru Sekolah Dasar (S1) 1.341 
10 Agroteknologi (S1) 283 
11 Teknik Informatika (S1) 166 
12 Teknik Elektro (S1) 120 
13 Sistem Informasi (S1) 522 
14 Teknik Mesin (S1) 458 
15 Psikologi (S1) 274 

 Jumlah 7240 

 
Sampai dengan bulan April 2017 Universitas Muria Kudus  sudah Meluluskan 
Magister  :   434 orang 
Sarjana   :  16.243 orang 
Diploma III :    1.103 orang 
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3. Staf Administrasi 
Pada tahun akademik 2016/2017 tenaga administrasi yang ada di Universitas 
Muria Kudus berjumlah 90 orang, tersebar di 20 unit dengan komposisi 
pendidikan sebagai berikut: 
 

Tabel 5. Jumlah Staf Administrasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
 

No UNIT SMA D3 S1 S2 JML 

1 Yayasan Pembina UMK   1 1 1 - 3 

2 Sekretariat Rektor - 1 - - 1 

3 BAAK 1 - 6 - 7 

4 BAU 5 1 5 - 11 

5 Badan Penjaminan Mutu  - - 1 - 1 

6 Lembaga Penelitian 1 - 2 - 3 

7 Lembaga Pengab. Masyarakat - - 1 2 3 

8 Lembaga Pendidikan - - 1 - 1 

9 Linfokom - - 4  4 

10 UPT PSI 1 - 3 - 4 

11 UPT Bahasa - 1 - - 1 

12 UPT Kewirausahaan 1 - - - 1 

13 UPT Komputer 1 - - - 1 

14 UPT Perpustakaan 1 2 1 1 5 

15 Fakultas Ekonomi 3 1 3 - 7 

16 Fakultas Hukum 2 - 3 - 5 

17 Fakultas KIP 2 - 7 - 9 

18 Fakultas Pertanian 2 - 2 - 4 

19 Fakultas Teknik 4 4 6 - 14 

20 Fakultas Psikologi 3 - 1 1 5 

 Jumlah 25 11 48 3 90 
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Pegawai/tenaga administrasi Universitas Muria Kudus ditinjau dari 
pangkat/golongan dapat dijabarkan sebagai berikut : 
 

Tabel 6. Jumlah Staf Administrasi Berdasarkan Pangkat/Golongan 
 

No Unit Kontrak II b II c II d III a III b III c III d JML 

1 Yayasan Pembina UMK - - 1 - 1 1 - - 3 

2 Sekretariat Rektor - - - 1 - - - - 1 

3 BAAK 1 - - - 3 3 - - 7 

4 BAU 1 3 - - 2 4 1 - 11 

5 Badan Penjaminan Mutu - - - - 1 - - - 1 

6 Lembaga Penelitian - - - - 1 2 - - 3 

7 Lembaga Pengab. Masyarakat - - - - - 1 - 1 2 

8 Lembaga Pendidikan - - - - 1 - - - 1 

9 Linfokom 1 - - - 3 - - - 4 

10 UPT PSI - - 1 - 3 - - - 4 

11 UPT Bahasa - - 1 - - - - - 1 

12 UPT Kewirausahaan - - - - 1 - - - 1 

13 UPT Komputer - - - - - 1 - - 1 

14 UPT Perpustakaan - 2 1 - - 2 - - 5 

15 Fakultas  Ekonomi 1 1 1 1 1 3 - - 8 

16 Fakultas Hukum 1 1 - - 1 1 - 1 5 

17 Fakultas KIP 3 1 - - 3 1 - 1 9 

18 Fakultas Pertanian 1 - - - - 3 - - 4 

19 Fakultas Teknik - - 3 1 8 2 - - 14 

20 Fakultas Psikologi - - - - - 5 - - 5 

 Jumlah 9 8 8 3 29 29 1 3 90 
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SALINAN 
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MURIA KUDUS 

NOMOR : 08/AK.UMK/Kep/A.01.01/V/2017 
 

TENTANG 
 

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER, SARJANA DAN DIPLOMA III 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 

 
REKTOR UNIVERSITAS MURIA KUDUS 

 
Menimbang : a. bahwa perkembangan pendidikan tinggi menuntut adanya 

pengelolaan pendidikan dengan tujuan peningkatan mutu 
dan efisiensi; 

  b. bahwa untuk mendukung proses akademik pada program 
studi tingkat pascasarjana, sarjana, dan magister, 
peraturan akademik yang ada perlu disesuaikan, 
dikembangkan dan disempurnakan; 

  c. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk 
melakukan penyesuaian, pengembangan, dan 
menyempurnakan peraturan akademik bagi Program 
Magister, Sarjana dan Diploma III di lingkungan 
Universitas Muria Kudus. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen; 
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2012 tentang Perguruan Tinggi; 
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Kerangka Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI); 
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 

Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 
2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan; 
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6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 
2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 
Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

8. Kepmendiknas Nomor 78/U/2001 tentang Gelar Lulusan 
Perguruan Tinggi; 

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 
163/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi 
pada Perguruan Tinggi; 

10. Lampiran Surat Ditjen Dikti Nomor 1030/D/T/2010 tanggal 
26 Agustus 2010 tentang Penataan Nomenklatur Program 
Studi Psikologi, Komunikasi, Komputer dan Lanskap; 

11. Statuta Universitas Muria Kudus Tahun 2012; 
 

M E M U T U S K A N 
 

Menetapkan  : PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS MURIA KUDUS. 
 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan: 
(1) Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau 

program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan 
pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.  

(2) Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang 
menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan 
keahlian khusus. 

(3) Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang 
menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu 
sampai program sarjana terapan yang dapat dikembangkan sampai 
program magister terapan atau program doktor terapan.  
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(4) Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran 
yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu 
jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan 
vokasi.  

(5) Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan 
mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai 
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 
pendidikan tinggi.  

(6) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab 
yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh 
masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan 
tertentu. 

(7) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi 
kemampuan lulusan  yang mencakup sikap, ketrampilan umum, 
ketrampilan khusus dan pengetahuan, yang dinyatakan dalam rumusan 
capaian pembelajaran lulusan. 

(8) Kompetensi merupakan penciri dari program studi. 
(9) Semester adalah satuan waktu satuan waktu proses pembelajaran efektif 

selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah 
semester dan ujian akhir semester. 

(10) Sistem kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan 
menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi 
mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban 
penyelenggaraan program. 

(11) Satuan kredit semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran 
waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per 
semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk 
pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha 
mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. 

(12) Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut satu sks, adalah takaran 
penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu 
semester melalui kegiatan per minggu. 
a. Satu sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau 

tutorial terdiri atas 50 (lima puluh) menit kegiatan tatap muka, 60 
(enam puluh) menit kegiatan penugasan terstruktur, dan 60 (enam 
puluh) menit kegiatan mandiri per minggu per semester. 
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b. Satu sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain 
yang sejenis, terdiri atas 100 (seratus) menit kegiatan tatap muka 
dan 70 (tujuh puluh) menit kegiatan mandiri per minggu per 
semester. 

c. Satu sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, 
praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada 
masyarakat dan/atau proses pembelajaran yang sejenis terdiri atas 
170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. 

(13) Indeks prestasi semester yang selanjutnya disebut ips adalah ukuran 
kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata 
kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata 
kuliah dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil. 

(14) Indeks prestasi kumulatif yang selanjutnya disebut ipk adalah ukuran 
kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat 
dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada 
periode tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah 
dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil. 

(15) Rencana studi adalah rencana pengambilan mata kuliah pada semester 
yang akan ditempuh. 

(16) Hasil studi adalah hasil perolehan nilai-nilai mata kuliah, indeks prestasi 
pada semester berjalan dan perolehan seluruh sks yang telah 
dikumpulkan serta indeks prestasi kumulatif. 

(17) Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian 
suatu jenjang pendidikan tinggi. 

(18) Transkrip akademik adalah dokumen yang berisi semua mata kuliah yang 
telah ditempuh dan lulus, bobot sks, dan nilai yang telah diperoleh mulai 
dari semester pertama sampai dengan semster akhir dan indeks prestasi. 

(19) Surat keterangan pendamping ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI 
adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik 
atau kualifikasi dari lulusan pendidikan bergelar. 

(20) Dosen adalah tenaga pendidik atau kependidikan pada perguruan tinggi 
yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar. Dosen terdiri dari 
dosen tetap dan dosen tidak tetap. 

(21) Dosen wali adalah dosen tetap yang diserahi tugas untuk memberikan 
pertimbangan, petunjuk, nasehat dan persetujuan kepada mahasiswa 
bimbingannya dalam menentukan mata kuliah dalam rencana studinya, 
jumlah kredit yang akan diambil, ujian dan skripsi/tugas akhir. 



39 

 

(22) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada 
perguruan tinggi. 

(23) Registrasi merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa dalam kaitannya 
dengan hak untuk mengikuti proses belajar mengajar pada setiap awal 
semester yang waktunya ditentukan dalam kalender akademik. 

 a. Registrasi administratif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh 
mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar. 

 b. Registrasi akademik merupakan kegiatan untuk mendaftarkan diri 
sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian dan/atau kegiatan akademik 
lainnya yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan. 

(24) Mutasi mahasiswa adalah perubahan status administrasi dan status 
akademik mahasiswa yang meliputi cuti akademik, mangkir, pindah ke 
perguruan tinggi lain, putus kuliah, pemberhentian sebagai mahasiswa 
Universitas Muria Kudus, dan meninggal dunia. 

(25) Berhenti studi sementara atau cuti akademik adalah hak mahasiswa untuk 
berhenti sementara tidak mengikuti segala bentuk kegiatan akademik 
dengan ijin Rektor secara resmi dalam tenggang waktu tertentu. 

(26) Dual program adalah suatu program penyelenggaraan pendidikan tinggi 
yang dilaksanakan berdasarkan kerjasama antar fakultas dalam satu 
perguruan tinggi atau dengan perguruan tinggi lain di dalam negeri/asing 
dengan tujuan untuk penyetaraan atau pengakuan program. 

(27) Status ganda adalah kedudukan seorang mahasiswa dalam suatu kurun 
waktu tertentu, memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa pada 2 atau 
lebih perguruan tinggi/fakultas/jurusan/program studi, kecuali mahasiswa 
yang mengikuti dual program. 

(28) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak memperoleh gelar 
akademik, sebutan profesional, atau profesi. 
a.  Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan 

perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik. 
b. Sebutan profesional adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan 

perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional. 
c. Sebutan profesi adalah sebutan yang diberikan kepada seseorang 

yang memiliki gelar akademik yang telah menyelesaikan program 
keahlian atau profesi dibidang tertentu. 
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(29) Upacara wisuda adalah salah satu bentuk upacara akademik dan 
merupakan tradisi akademik yang diselenggarakan dalam forum Rapat 
Terbuka Senat Universitas guna melantik lulusan yang telah 
menyelesaikan studinya. 

(30) Definisi pelanggaran dan kecurangan dalam penyelenggaraan pendidikan. 
a.  Pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan (akademik) adalah 

perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan atau 
ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan 
pendidikan tinggi. 

b. Kecurangan dalam penyelenggaraan pendidikan (akademik) adalah 
perbuatan penipuan dalam penyelenggaraan pendidikan, yang 
dilakukan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dengan 
melawan hukum, atau dengan jalan menggerakkan atau membujuk 
orang lain dengan cara-cara tertentu yaitu dengan menggunakan 
nama palsu, keadaan palsu, tipu daya, rangkaian perkataan bohong 
dan sejenisnya, yang dilakukan baik oleh mahasiswa, dosen maupun 
tenaga administrasi. 

(31) Sanksi adalah tindakan hukuman yang dikenakan terhadap mahasiswa, 
dosen dan/atau tenaga administrasi yang melakukan pelanggaran dan atau 
kecurangan dalam penyelenggaraan pendidikan. 

 
 

BAB II  
PROGRAM PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN 

 
Pasal 2 

Pendidikan Program Diploma III 
 

(1) Program diploma III diarahkan pada lulusan yang menguasai kemampuan 
dalam bidang kerja yang bersifat rutin maupun yang belum akrab dengan 
sifat-sifat maupun kontekstualnya, secara mandiri dalam pelaksanaan 
maupun tanggung jawab pekerjaannya, serta mampu melaksanakan 
pengawasan dan bimbingan atas dasar ketrampilan manajerial yang 
dimilikinya. 

(2) Beban studi program diploma III sekurang-kurangnya 110 sks dan sebanyak-
banyaknya 120 sks, yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester. 
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Pasal 3 
Pendidikan Program Sarjana  

 
(1) Program sarjana (S1) diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi 

sebagai berikut: 
a. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan ketrampilan dalam bidang keahlian 

tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan 
merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan 
keahliannya; 

b. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang dimilikinya 
sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan 
pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai 
dengan tata kehidupan bersama; 

c. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di 
bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di 
masyarakat; 

d. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau 
kesenian yang merupakan keahliannya.  

(2) Beban studi program sarjana (S1) sekurang-kurangnya 144 sks dan 
sebanyak-banyaknya 160 sks, yang dijadwalkan untuk 8 semester. 
 

Pasal 4 
Pendidikan Program Magister 

 
(1) Program magister (S2) diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut: 
a. Mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dengan cara menguasai dan 
memahami pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai ketrampilan 
penerapannya; 

b. Mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang 
keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan 
berdasarkan kaidah ilmiah; 

c. Mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang 
ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacakupan 
tinjauan, kepaduan pemecahan masalah atau profesi yang serupa.  
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(2) Beban studi program magister (S2) sekurang-kurangnya 36 sks dan 
sebanyak-banyaknya 50 sks, yang dijadwalkan untuk 4 semester. 

(3) Pada dasarnya suatu program studi magister hanya menerima mahasiswa 
dengan latar belakang pendidikan sarjana sebidang. 

(4) Suatu program studi magister dapat menerima mahasiswa dengan latar 
belakang pendidikan sarjana yang tidak sebidang dengan ketentuan: 
a. Program studi yang bersangkutan harus menyelenggarakan pendidikan 

prakualifikasi; 
b. Pendidikan prakualifikasi harus dimaksudkan sebagai standarisasi mutu 

input; 
c. Bentuk penyelenggaraan pendidikan prakualifikasi ditentukan oleh 

masing-masing fakultas atau program penyelenggara. 
 

 
BAB III  

REGISTRASI DAN MUTASI 
 

Pasal 5 
Status sebagai Mahasiswa 

 
(1) Seseorang dinyatakan memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa 

Universitas Muria Kudus apabila yang bersangkutan telah melakukan 
kegiatan registrasi administratif pada setiap awal semester. 

(2) Mahasiswa yang telah melakukan registrasi administratif baru dapat 
dinyatakan memiliki hak dan ijin mengikuti kegiatan akademik setelah yang 
bersangkutan melakukan registrasi akademik. 

(3) Mahasiswa Universitas Muria Kudus dilarang memiliki status ganda dalam 
kurun waktu kegiatan akademik yang sama pada fakultas/program studi di 
lingkungan Universitas Muria Kudus, kecuali yang mengikuti dual program 
yang diselenggarakan oleh Universitas Muria Kudus. 

(4) Mahasiswa Universitas Muria Kudus yang diketahui memiliki status ganda, 
diwajibkan memilih salah satu fakultas/program studi yang dinyatakan 
secara tertulis kepada Rektor. 
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Pasal 6 
Registrasi Administratif  

 
(1) Registrasi administratif wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa pada setiap 

awal semester sesuai dengan ketentuan kalender akademik. 
(2) Tatacara dan syarat registrasi administratif secara rinci dijelaskan dalam 

pedoman administrasi akademik Universitas Muria Kudus. 
 
 

Pasal 7 
Registrasi Akademik 

 
(1) Registrasi akademik adalah pendaftaran untuk meperoleh hak mengikuti 

kegiatan akademik pada semester yang bersangkutan yang dilaksanakan 
pada setiap awal semester setelah registrasi administratif. 

(2) Tatacara dan syarat registrasi akademik secara rinci dijelaskan dalam 
pedoman administrasi akademik Universitas Muria Kudus. 

 
Pasal 8  

Mahasiswa Mangkir 
 

(1) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi dan registrasi 
akademik disebut mahasiswa mangkir. Masa studi yang bersangkutan 
sebanyak-banyaknya tetap selama 8 (delapan) semester untuk program 
magister, 14 (empat belas) semester untuk program S1, 10 (sepuluh) 
semester untuk program Diploma III termasuk semester pada saat 
mahasiswa mangkir. 

(2) Mahasiswa mangkir seperti yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) selama 2 
(dua) tahun akademik berturut-turut dinyatakan kehilangan statusnya 
sebagai mahasiswa UMK yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor. 

 
Pasal 9 

Mutasi Mahasiswa 
 

(1) Mutasi mahasiswa adalah perubahan status administrasi dan status 
akademik mahasiswa yang meliputi berhenti studi sementara dan berhenti 
studi tetap. 
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(2) Berhenti studi sementara selanjutnya disingkat BSS atau cuti akademik 
adalah keadaan dimana seorang mahasiswa tidak dapat melanjutkan studi 
untuk jangka waktu tertentu karena alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan dan diijinkan oleh lembaga. 

(3) Ketentuan berhenti studi sementara:  
a. BSS tidak boleh lebih dari dua semester berturut-turut, dan sebanyak-

banyaknya empat semester dalam total masa studi; 
b. Masa BSS diperhitungkan dalam batas masa studi dan evaluasi studi;  
c. BSS dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti program 

pendidikan sekurang-kurangnya dua semester berturut-turut, kecuali 
karena suatu alasan yang tidak dapat dihindarkan dan dapat 
dipertanggungjawabkan; 

d. Surat permohonan BSS disampaikan mahasiswa ke Universitas setelah 
mendapat persetujuan dari Dosen Wali dan diketahui Wakil Dekan I; 

e. Surat penetapan BSS diterbitkan oleh Universitas; 
f. Selama masa BSS mahasiswa membayar uang cuti. 

(4) Berhenti studi tetap selanjutnya disingkat BST adalah keadaan dimana 
seorang mahasiswa tidak meneruskan studi untuk waktu seterusnya 
dikarenakan beberapa alasan: 
a. Mengundurkan diri karena pindah ke perguruan tinggi lain; 
b. Mengundurkan diri karena bekerja atau karena alasan lain sehingga 

tidak dapat melanjutkan studi; 
c. Dikeluarkan dari Universitas Muria Kudus karena melanggar Keputusan 

Rektor No. 13/AK.UMK/Kep/A.01.02/VI/2016 tentang Norma Akademik 
dan Etika Kehidupan Kampus Mahasiswa Universitas Muria Kudus, 
serta ketentuan lain yang berlaku di Universitas Muria Kudus. 

(5) Mahasiswa yang berhenti studi tetap sebagaimana dimaksud ayat (4)            
huruf (b) dapat menjadi mahasiswa kembali dengan nomor induk mahasiswa 
baru, dan masa studi diperhitungkan apabila nilai-nilai mata kuliah 
sebelumnya diperhitungkan. 

(6) Tatacara mutasi mahasiswa secara rinci dijelaskan dalam pedoman 
adminitrasi akademik Universitas Muria Kudus. 

 
 
 
 
 



45 

 

BAB IV  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DENGAN SISTEM KREDIT SEMESTER 

 
Pasal 10 

Tujuan Sistem Kredit Semester 
 

(1) Tujuan penerapan sistem kredit adalah untuk memberikan kesempatan kepada 
mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar menyelesaikan studi dalam waktu 
yang sesingkat-singkatnya sesuai dengan ketentuan masa studi.  

(2) Untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil 
mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya. 

 
Pasal 11 

Penyelenggaraan Pendidikan 
 

(1) Setiap tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yang masing-masing 
terdiri atas minimum 16 (enambelas) minggu yang dilaksanakan sesuai 
dengan kalender akademik Universitas Muria Kudus.  

(2) Sistem perkuliahan dilakukan antara lain melalui tatap muka di kelas, KKL 
(Kuliah Kerja Lapangan), PPL (Praktik Pengalaman Lapangan), PKL (Praktik 
Kerja Lapangan), penyusunan skripsi, tugas proyek akhir, KKN (Kuliah Kerja 
Nyata) yang pelaksanaannya diatur tersendiri.   
 

Pasal 12 
Kurikulum Program Sarjana dan Diploma  

 
(1) Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program sarjana dan 

diploma terdiri atas : 
a. Kurikulum Pendidikan Tinggi; 
b. Kurikulum yang berorientasi pada kesetaraan mutu dan capaian 

pembelajaran, yaitu sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus 
dan pengetahuan. 

(2) Kurikulum Pendidikan Tinggi, meliputi :  
a. Kelompok Mata kuliah Keilmuan (MK) 
b. Kelompok Mata kuliah Pengembangan Kepribadaian (MKP) 
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(3) Kurikulum disusun berdasarkan standar capaian pembelajaraan dan 
spesifikasi program studi, sehingga menunjukkan keunggulan dan keunikan 
program studi yang bersangkutan di antara program studi lain di Universitas 
Muria Kudus.       
 

Pasal 13 
Kurikulum Program Magister 

 
(1) Kurikulum program magister pada dasarnya mencakup kurikulum yang 

mendukung kompetensi. 
(2) Kurikulum program magister hendaknya disusun berdasarkan kebutuhan 

yang berkembang di masyarakat serta memperhatikan keunikan dan 
keunggulan yang dikembangkan oleh masing-masing program studi sesuai 
standar kompetensi lulusan dan spesifikasi program studi masing-masing. 

 

Pasal 14 
Tugas Dosen dalam Proses Pembelajaran 

 

(1) Melaksanakan perencanaan pembelajaran yang meliputi: 
a. Merumuskan capaian pembelajaran; 
b. Menyusun rencana pembelajaran semester (RPS); 
c. Menyusun kontrak perkuliahan; 
d. Menyusun buku ajar. 

(2) Melaksanakan pembelajaran yang dapat meliputi perkuliahan, seminar, 
diskusi, praktikum, simulasi, dan evaluasi. 
a. Dalam pelaksanaan pembelajaran memberikan tujuan instruksional, 

materi, contoh kasus, latihan, tugas, umpan balik tugas, dan 
pembimbingan. 

b. Dalam pelaksanaan pembelajaran dapat menggunakan media 
pembelajaran, antara lain papan tulis, white board, over head projector 
(OHP), liquid crystal display (LCD), komputer, dan alat peraga lainnya 
yang relevan dengan tujuan pembelajaran.  

(3) Melaksanakan pembelajaran efektif paling sedikit 16 (enam belas) minggu 
dalam satu semester, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir 
semester. 
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(4) Melaksanakan evaluasi pembelajaran, yang antara lain meliputi: 
a. Penilaian hasil belajar mahasiswa; 
b. Pengevaluasian efektifitas proses belajar mengajar. 

(5) Melaksanakan proses belajar sepanjang hayat untuk memelihara dan 
meningkatkan kualitas keilmuan dan kepribadiannya. 

(6) Melaksanakan fungsi manajemen pendidikan, yang antara lain meliputi: 
a. Mengatur alokasi waktu pembelajaran; 
b. Menegakkan disiplin pembelajaran; 
c. Menginformasikan nilai ujian/tugas pada mahasiswa. 

(7) Melaksanakan pembimbingan kepada mahasiswa atas penyelesaian tugas 
akhir dan tugas-tugas akademik lainnya. 

(8) Melaksanakan segala proses pembelajaran secara bertanggungjawab 
dengan mendasarkan pada etika akademik yang berlaku umum. 

(9) Memberikan keteladanan moral dalam berucap, bersikap dan berperilaku, 
baik yang terekspresi pada ungkapan lisan maupun yang terekspresi pada 
tulisan dalam segala aktifitas pembelajaran. 

 
Pasal 15 

Wewenang Dosen dalam Proses Pembelajaran 
 

(1) Mengembangkan dan mengimplementasikan suatu metode pembelajaran 
yang dipertimbangkan efisien dan efektif untuk mencapai tujuan 
pembelajaran. 

(2) Memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang menunjang kelancaran proses 
pembelajaran. 

(3) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan dalam menentukan 
kelulusan peserta didik. 

 
Pasal 16 

Dosen Wali 
 

(1) Untuk sejumlah mahasiswa akan ditunjuk seorang dosen tetap sebagai 
Dosen Wali. 

(2) Tugas Dosen Wali : 
a. Memberikan bimbingan dan nasehat pada mahasiswa baik diminta 

maupun tidak mengenai berbagai masalah yang dihadapi selama masa 
pendidikannya, menumbuhkan kebiasaan dan cara belajar yang efektif, 
membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi; 



48 

 

b. Perwalian, persetujuan dan penandatangan rencana studi.  
c. Mengadministrasikan berkas studi mahasiswa bimbingannya. 
d. Mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa sesuai dengan ketentuan 

tahapan evaluasi serta membuat dokumentasi dan laporan serta 
rekomendasi tentang mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan 
masing-masing tahap evaluasi kepada Dekan melalui Ketua Program 
Studi dalam kaitannya dengan kemungkinan pemutusan studi. 

 

Pasal 17 
Beban dan Penentuan Mata Kuliah pada Program Pendidikan Sarjana dan 

Diploma 
 

(1) Beban studi setiap semester : 
a. Pada awal semester pertama mahasiswa baru wajib mengambil beban 

studi sesuai dengan yang ditawarkan pada semester satu untuk masing-
masing program studi.  

b. Pada semester kedua pada tahun pertama, beban studi maksimal yang 
boleh diambil setiap mahasiswa ditetapkan berdasarkan indeks prestasi 
semester dari semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. IPS lebih besar dari 3,00 dapat mengambil maksimal 23 sks; 
2. IPS 2,00 sampai dengan 3,00 boleh mengambil maksimal 22 sks; 
3. IPS kurang dari 2,00 boleh mengambil maksimal 18 sks. 

c. Jumlah beban studi maksimal yang boleh diambil setiap mahasiswa 
pada semester berikutnya ditetapkan berdasarkan indeks prestasi 
semester dari semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. IPS lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika 

akademik, dapat mengambil maksimal 24 sks; 
2. IPS 2,00 sampai 3,00 boleh mengambil maksimal 22 sks; 
3. IPS kurang dari 2,00 boleh mengambil maksimal 18 sks. 

(2) Penentuan mata kuliah: 
a. Penentuan mata kuliah untuk memenuhi jumlah kredit yang akan 

diambil pada setiap awal semester dilakukan oleh mahasiswa yang 
bersangkutan dengan persetujuan Dosen Wali.  

b. Matakuliah yang telah ditentukan tersebut didaftarkan pada Biro 
Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) Universitas Muria 
Kudus. 
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c. Mata kuliah dalam rencana studi yang telah didaftarkan dapat diganti 
dengan mata kuliah lain atau dibatalkan oleh BAAK bila diperlukan, 
dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah kegiatan 
perkuliahan dimulai.    

 
Pasal 18 

Beban dan Penentuan Mata Kuliah pada Program Pendidikan Magister 
 

(1) Beban studi setiap semester diatur oleh masing-masing program studi 
dengan memperhatikan jumlah mata kuliah dan jumlah sks secara 
keseluruhan. 

(2) Penentuan mata kuliah dalam rencana studi untuk memenuhi jumlah kredit 
yang akan diambil pada awal setiap semester dilakukan oleh mahasiswa 
dengan persetujuan Ketua Program Studi.  
 

Pasal 19 
Masa Studi 

 

Masa studi penyelenggaraan program pendidikan: 
a. Paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga; 
b. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana; 
c.   Paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister. 
 

Pasal 20 
Evaluasi Pembelajaran 

 

(1) Keberhasilan pembelajaran mahasiswa dilakukan untuk memperoleh 
informasi: 
a. Jumlah beban studi yang telah diselesaikan semester bersangkutan 
b. Nilai keberhasilan mahasiswa 
c. Indeks prestasi semester dan indeks prestasi kumulatif. 
d. Kedudukan relatif mahasiswa diantara temannya serta nilai rata-rata 

(2) Bentuk evaluasi pembelajaran terdiri dari :  
a. Kehadiran  
b. Tugas-tugas individu 
c. Diskusi seminar atau bentuk lain 
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d. Ujian tengah semester  
  Ujian yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana usaha belajar 

mahasiswa pada pertengahan semester yang bersangkutan baik 
bersifat  teori maupun praktik. 

e. Ujian akhir semester 
  Ujian yang dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana usaha belajar 

mahasiswa pada akhir semester yang bersangkutan baik yang bersifat 
teori maupun praktik. 

f. Ujian skripsi dan atau pendadaran 
Ujian skripsi adalah ujian yang diselenggarakan untuk mengetahui 
usaha mahasiswa dalam penyusunan  skripsi.  

  Pendadaran adalah ujian yang dilaksanakan untuk mengetahui 
penguasaan mahasiswa terhadap mata kuliah secara komprehensif. 

(3) Mahasiswa diperbolehkan mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir 
semester apabila telah mengikuti sekurang-kurangnya 75% dari kegiatan 
akademik terjadwal untuk semester yang sedang berjalan serta persyaratan 
administrasi yang ditentukan oleh Universitas/ Fakultas. 

 
Pasal 21 

Sistem Penilaian 
 

(1) Nilai hasil ujian dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E serta dengan 
pengembangannya yang jika dinyatakan dengan angka adalah sebagai 
berikut : 

NILAI ANGKA NILAI HURUF BOBOT 

85 - 100 A 4,00 

75 - 84 AB 3,50 

67 - 74 B 3,00 

61 - 66 BC 2,50 

55 - 60 C 2,00 

45 - 54 CD 1,50 

35 - 44 D 1,00 

0 - 34 E 0,00 
 

 

(2) Nilai hasil ujian tersebut diumumkan secara terbuka. 
(3) Mahasiswa dimungkinkan memperbaiki nilai hasil ujian di lain semester atau 

semester antara. 
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(4) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan ditiap semester dinyatakan 
dengan indeks prestasi semester. 

(5) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi 
dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif. 

 
Pasal 22 

Evaluasi Keberhasilan 
 

(1) Pada setiap akhir semester dilakukan evaluasi keberhasilan studi yang 
hasilnya dinyatakan dengan Indeks Prestasi dengan mencantumkan 
rencana kredit, kredit nyata maupun kredit kumulatif yang diperoleh baik 
pada semester bersangkutan maupun seluruh semester yang telah 
ditempuhnya. 

(2) Evaluasi Program Diploma III 
a. Evaluasi tiga semester pertama, mahasiswa diwajibkan mengumpulkan 

minimal 30 sks (nyata kumulatif) dan indeks prestasi kumulatif minimal 
2,50; 

b. Evaluasi tiga semester kedua, mahasiswa diwajibkan mengumpulkan 
minimal 75 sks (nyata kumulatif) dan indeks prestasi kumulatif minimal 
2,50; 

c.   Evaluasi hasil studi akhir 
1. Jumlah sks minimum yang harus dikumpulkan oleh mahasiswa untuk 

menyelesaikan program Diploma III berkisar antara 108 sampai 120 
sks, termasuk tugas /proyek akhir. Jumlah sks minimum yang 
sebenarnya, ditentukan oleh masing-masing program studi; 

2. Mahasiswa yang telah menyelesaikan sekurang-kurangnya sejumlah 
sks yang ditetapkan tersebut dinyatakan telah menyelesaikan 
program ahli madya bila memenuhi syarat-syarat: 
(a) Indeks prestasi kumulatif minimal 2,00; 
(b) Tidak ada nilai E; 
(c) Nilai D maksimal 10 % dari jumlah SKS total mata kuliah; 
(d) Telah menyelesaikan tugas/proyek akhir; 
(e) Nilai mata kuliah Pancasila minimal C; 
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3. Mahasiswa yang dinyatakan lulus menerima predikat kelulusan 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

NO IPK PREDIKAT 

1. 3,51 – 4,00 Pujian 

2. 3,01 – 3,50 Sangat Memuaskan 

3. 2,76 – 3,00 Memuaskan 

4. 2,00 – 2,75 Lulus 

4. Predikat lulusan dengan Pujian ditentukan juga dengan 
memperhatikan masa studi, yaitu paling lama 4 (empat) tahun. 

 
(3) Evaluasi Program Sarjana (S1)  

Evaluasi dilakukan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut : 
a. Evaluasi empat semester pertama, mahasiswa diwajibkan 

mengumpulkan minimal 30 sks (nyata kumulatif) dan indeks prestasi 
kumulatif minimal 2,50; 

b. Evaluasi empat semester kedua, mahasiswa diwajibkan 
mengumpulkan minimal 75 sks (nyata kumulatif) dan indeks prestasi 
kumulatif minimal 2,50; 

c. Evaluasi hasil studi akhir 
1. Jumlah sks minimum yang harus dikumpulkan oleh mahasiswa 

untuk menyelesaikan program sarjana berkisar antara 144 sampai 
160 sks, termasuk tugas akhir/skripsi. Jumlah sks yang 
sebenarnya ditentukan oleh fakultas/program studi masing-
masing;  

2. Mahasiswa yang telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 
sejumlah sks minimum tersebut dinyatakan telah menyelesaikan 
program sarjana, apabila memenuhi syarat: 
(a) Indeks prestasi kumulatif minimal 2,00; 
(b) Tidak ada nilai E; 
(c) Telah menyelesaikan tugas akhir/skripsi; 
(d) Jumlah sks dengan nilai D maksimal 10 % dari jumlah total 

sks.  
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3. Mahasiswa yang dinyatakan lulus menerima predikat kelulusan 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

NO IPK PREDIKAT 

1. 3,51 – 4,00 Pujian 

2. 3,01 – 3,50 Sangat Memuaskan 

3. 2,76 – 3,00 Memuaskan 

4. 2,00 – 2,75 Lulus 

4. Predikat lulusan dengan Pujian ditentukan juga dengan 
memperhatikan masa studi, yaitu paling lama 5 (lima) tahun. 

 

(4) Evaluasi Program Magister (S2)  
Evaluasi dilakukan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut: 
a. Evaluasi dua semester pertama, mahasiswa diwajibkan 

mengumpulkan minimal 16 sks (nyata kumulatif) dan indeks prestasi 
kumulatif minimal 2,75; 

b. Evaluasi dua semester kedua, mahasiswa diwajibkan mengumpulkan 
minimal 32 sks (nyata kumulatif) dan indeks prestasi kumulatif minimal 
2,75; 

c.    Evaluasi hasil studi akhir 
1. Jumlah sks minimum yang harus dikumpulkan oleh mahasiswa 

untuk menyelesaikan program magister berkisar antara 36 
sampai 50 sks, termasuk tesis. Jumlah sks yang sebenarnya 
ditentukan oleh fakultas/program studi masing-masing;  

2. Mahasiswa yang telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 
sejumlah sks minimum tersebut dinyatakan telah menyelesaikan 
program magister (S2), apabila memenuhi syarat: 
(a) Indeks prestasi kumulatif minimal 3,00; 
(b) Tidak ada nilai E dan D; 
(c) Telah menyelesaikan tesis; 

3. Mahasiswa yang dinyatakan lulus menerima predikat kelulusan 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

NO IPK PREDIKAT 

1. 3,76 – 4,00 Pujian 

2. 3,51 – 3,75 Sangat Memuaskan 

3. 3,00 – 3,50 Memuaskan 
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4. Predikat lulusan dengan Pujian ditentukan juga dengan 
memperhatikan masa studi, yaitu lama 3 (tiga) tahun. 

 

(5) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan Evaluasi Program Diploma III, 
Program Sarjana (S1), dan Program Magister (S2) dinyatakan tidak mampu 
dan tidak diijinkan mengikuti kegiatan akademik selanjutnya pada program 
studi yang bersangkutan. 
 

Pasal 23 
Yudisium Kelulusan 

 

(1) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila sudah memenuhi semua persyaratan 
akademik dengan pernyataan lulus dalam berita acara ujian akhir. 

(2) Fakultas mengusulkan kelulusan mahasiswa kepada Universitas dengan 
persyaratan yang diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Rektor. 

(3) Yudisium kelulusan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor. 
 

Pasal 24 
Mahasiswa Pindahan 

 

(1). Perpindahan antar fakultas/program studi di lingkungan UMK 
Pada hakikatnya mahasiswa mempunyai kesempatan pindah antar 
fakultas/program studi di lingkungan UMK sepanjang memenuhi ketentuan 
sebagai berikut: 
a. Program studi harus serumpun; 
b. Status akreditasi program studi yang dituju sama atau lebih rendah;  
c. Perpindahan mahasiswa dapat dilakukan pada tiap awal semester; 
d. Telah mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester aktif; 
e. Perolehan sks program studi sebelumnya dapat dikonversi dengan mata 

kuliah yang sama atau relevan; 
f. Beban administrasi pada progdi sebelumnya tidak diperhitungkan, 

disamping itu yang bersangkutan dikenakan biaya konversi; 
g. Masa studi pada program studi sebelumnya diperhitungkan dalam 

proses penyelesaian studi pada program studi yang dituju; 
h. Mahasiswa pindahan diproses dan diperlakukan sebagai mahasiswa 

dengan nomor induk mahasiswa baru; 
i. Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus atau 

sebab lain yang sejenis 
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(2).  Perpindahan mahasiswa dari luar Universitas Muria Kudus: 
Perpindahan atau transfer mahasiswa dapat diijinkan dengan ketentuan: 
a. Program studi harus serumpun; 
b. Status program studi di perguruan tinggi asal lebih tinggi atau sama 

dengan program studi yang akan dituju di Universitas Muria Kudus; 
c. Dalam hal status program studi di perguruan tinggi asal lebih rendah 

daripada program studi yang akan dituju di Universitas Muria Kudus 
dapat diijinkan apabila mahasiswa yang bersangkutan telah memiliki 
ijazah dan transkrip negara Diploma I, Diploma II, Diploma III atau 
Sarjana Muda Negara; 

d. Masa studi di perguruan tinggi asal diperhitungkan dalam proses 
penyelesaian studi di Universitas Muria Kudus apabila nilai-nilai dari 
perguruan tinggi asal dapat diperhitungkan; 

e. Setiap mahasiswa pindahan/transfer wajib mengikuti perkuliahan di 
Universitas Muria Kudus dengan beban minimal 30 sks. 
 

Pasal 25 
Ijazah 

 

(1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak memperoleh Ijazah. 
(2) Ijazah diterbitkan sesuai dengan tanggal saat mahasiswa dinyatakan lulus. 
(3) Ijazah diberikan setelah mahasiswa yang bersangkutan mengikuti wisuda.  
(4) Ijazah harus diambil selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah Ijazah 

diterbitkan. Pengambilan Ijazah lebih dari batas waktu tersebut diluar 
tanggung jawab Universitas. 

(5) Penyelenggaraan penerbitan Ijazah dilakukan oleh Biro Administrasi 
Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), yang disahkan oleh Dekan dan 
Rektor. 
 

Pasal 26 
Transkrip Akademik 

 

(1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak memperoleh transkrip 
akademik. 

(2) Transkrip akademik diterbitkan sesuai dengan tanggal saat mahasiswa 
dinyatakan lulus 

(3) Transkrip akademik diberikan setelah mahasiswa yang bersangkutan 
mengikuti wisuda.  
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(4) Transkrip akademik harus diambil selambat-lambatnya 2 (dua) tahun 
setelah Transkrip Akademik diterbitkan. Pengambilan transkrip akademik 
lebih dari batas waktu tersebut diluar tanggung jawab Universitas. 

(5) Penyelenggaraan penerbitan Transkrip Akademik dilakukan oleh Biro 
Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), yang disahkan oleh 
Rektor. 

 
Pasal 27 

Surat Keterangan Pendamping Ijazah 
 

(1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak memperoleh Surat 
Keterangan Pendamping Ijazah. 

(2) Surat Keterangan Pendamping Ijazah diterbitkan sesuai dengan tanggal saat 
mahasiswa dinyatakan lulus 

(3) Surat Keterangan Pendamping Ijazah diberikan setelah mahasiswa yang 
bersangkutan mengikuti wisuda.  

(4) Surat Keterangan Pendamping Ijazah harus diambil selambat-lambatnya              
2 (dua) tahun setelah Surat Keterangan Pendamping Ijazah diterbitkan. 
Pengambilan Surat Keterangan Pendamping Ijazah lebih dari batas waktu 
tersebut diluar tanggung jawab Universitas. 

(5) Penyelenggaraan penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah 
dilakukan oleh Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), 
yang disahkan oleh Dekan. 

 

Pasal 28 
Wisuda 

 

(1) Universitas Muria Kudus menyelenggarakan upacara wisuda dua kali dalam 
satu tahun; 

(2) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan di 
Universitas Muria Kudus yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor wajib 
mengikuti upacara wisuda selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak 
dinyatakan lulus.  

(3) Sebelum mengikuti wisuda, mahasiswa tidak diperbolehkan mengambil 
ijazah, transkrip akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah; 
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(4) Rektor memberikan penghargaan kepada “Wisudawan Terbaik” dari setiap 
program studi dalam kurun waktu satu wisuda; Ketentuan kriteria wisudawan 
terbaik adalah sebagai berikut : 
a) Indeks prestasi kumulatif tertinggi; 
b) Tidak terdapat nilai C kebawah; 
c) Waktu penyelesaian studi tersingkat; 
d) Tidak pernah mengikuti perkuliahan semester antara; 
e) Tidak pernah mengulang mata kuliah; 
f) Tidak termasuk mahasiswa pindahan/ transfer. 

(5) Wisudawan Terbaik ditentukan berdasarkan indeks prestasi kumulatif 
tertinggi dan waktu studi terpendek; 

(6) Wisudawan Cumlaude ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut : 
a) Lulusan dengan predikat kelulusan Pujian; 
b) Lama masa studi mahasiswa untuk program magister (S2) tidak lebih 

dari 6 semester, program sarjana (S1) tidak lebih dari 10 semester, 
program diploma (D3) tidak lebih dari 8 semester; 

c) Tidak pernah mengulang mata kuliah; 
(7) Setiap lulusan wajib membayar biaya penyelenggaraan upacara wisuda 

yang besarnya ditetapkan Rektor; 
(8) Semua peserta wisuda diwajibkan menyerahkan sumbangan buku kepada 

perpustakaan pusat Universitas Muria Kudus; 
(9) Pendaftaran peserta upacara wisuda dilakukan di Biro Administrasi 

Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) UMK sesuai waktu yang telah 
ditentukan.  

 

Pasal 29 
Gelar dan Sebutan 

 

(1) Setiap lulusan Program Magister  berhak memperoleh gelar akademik 
sesuai program studinya, yaitu: 

NO PROGRAM STUDI GELAR AKADEMIK SINGKATAN 

1 Manajemen Magister Manajemen M.M. 

2 Ilmu Hukum Magister Hukum M.H. 

3 Pendidikan Dasar Magister Pendidikan M.Pd. 
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(2) Setiap lulusan Program Sarjana berhak memperoleh gelar akademik sesuai 
dengan program studinya, yaitu: 

NO PROGRAM STUDI GELAR AKADEMIK SINGKATAN 

1 Manajemen  Sarjana Ekonomi S.E. 

2 Akuntansi Sarjana Ekonomi S.E. 

3 Ilmu Hukum Sarjana Hukum S.H. 

4 Bimbingan dan Konseling Sarjana Pendidikan S.Pd. 

5 Pendidikan Bahasa Inggris Sarjana Pendidikan S.Pd. 

6 Pendidikan Guru  
Sekolah Dasar 

Sarjana Pendidikan S.Pd. 

7 Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia 

Sarjana Pendidikan S.Pd. 

8 Pendidikan Matematika Sarjana Pendidikan S.Pd. 

9 Agroteknologi Sarjana Pertanian S.P. 

10 Teknik Elektro Sarjana Teknik  S.T. 

11 Teknik Mesin  Sarjana Teknik S.T. 

12 Teknik Industri Sarjana Teknik S.T. 

13 Teknik Informatika Sarjana Komputer S.Kom. 

14 Sistem Informasi  Sarjana Komputer S.Kom. 

15 Psikologi Sarjana Psikologi S.Psi. 
 

(3) Lulusan Program Diploma III berhak memperoleh sebutan Profesional 
sebagai berikut : 

NO PROGRAM STUDI 
SEBUTAN 
PROFESIONAL 

SINGKATAN 

1 Teknik Mesin Ahli Madya A.Md. 

 
Pasal 30 

Kecurangan dan atau Pelanggaran Akademik 
 

(1) Jenis kecurangan dan atau pelanggaran akademik  
a. Penyontekan  

Dengan sengaja atau tidak, menggunakan atau mencoba menggunakan 
bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari 
dosen yang bersangkutan dalam kegiatan akademik. 
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b. Pemalsuan 
Dengan sengaja atau tidak, atau tanpa izin mengganti atau mengubah / 
memalsukan nilai atau transkrip akademik, kartu mahasiswa, tugas-
tugas, praktikum, keterangan laporan, atau tanda tangan dalam lingkup 
kegiatan akademik. 

c. Plagiat 
Dengan sengaja menggunakan temuan atau karya orang lain sebagai 
karya sendiri dalam suatu kegiatan akademik. 

d. Penyuapan 
Mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara 
membujuk, memberi hadiah atau ancaman dengan maksud 
mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya. 

e. "Perjokian" 
Menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk 
kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak 
sendiri, dalam kegiatan akademik. 

f. Perbantuan atau percobaan perbantuan 
Membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau 
prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan dan atau 
pelanggaran akademik. 

g. Penyertaan 
Dengan sengaja atau tidak bekerja sama atau ikut serta melakukan atau 
menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan 
kecurangan dan atau pelanggaran akademik 

(2) Sanksi terhadap kecurangan dan atau pelanggaran akademik 
 Sanksi terhadap mahasiswa : 

a. Peringatan keras secara lisan ataupun tertulis oleh Pimpinan 
Fakultas/Ketua Program Studi; 

b. Pengurangan nilai ujian pada matakuliah atau kegiatan akademik 
dilaksanakan atas permintaan pimpinan Fakultas/Ketua Program Studi 
kepada dosen pengampu matakuliah; 

c. Dinyatakan tidak lulus ujian atau matakuliah atau kegiatan akademik 
oleh Pimpinan Fakultas/Ketua Program Studi (nilai E); 

d. Dicabut hak/izin untuk mengikuti kegiatan akademik untuk sementara 
oleh Pimpinan Universitas Muria Kudus; 

e. Pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaannya secara 
permanen) oleh Pimpinan Universitas Muria Kudus. 
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(3) Sanksi terhadap dosen dan atau tenaga administrasi ditetapkan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(4) Prosedur pengambilan keputusan 
a. Prosedur pengambilan keputusan bagi mahasiswa 

Dalam menjatuhkan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan 
perbuatan dalam pasal 30 ayat (1), perlu ditempuh prosedur sebagai 
berikut : 
1. Penemu kasus/petugas/pejabat melaporkan secara tertulis kepada 

Ketua Program Studi kemudian disampaikan kepada Pimpinan 
Fakultas. 

2. Pemeriksaan kebenaran laporan tersebut dilakukan oleh pimpinan 
Fakultas/tim yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas. 

3. Pimpinan Fakultas berdasarkan Berita Acara pemeriksaan dan 
pengumpulan fakta/data/informasi atas kasus tersebut, 
memutuskan penjatuhan sanksi terhadap mahasiswa yang 
bersangkutan dan melaporkan pada pimpinan Universitas. 

b. Prosedur pengambilan keputusan untuk mahasiswa yang dicabut 
haknya sebagai mahasiswa untuk sementara maupun seterusnya: 
Pimpinan Universitas berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan dan 
pengumpulan fakta/data/informasi atas kasus tersebut, yang disusun 
oleh Tim yang ditunjuk Pimpinan Fakultas dan telah mendapatkan 
rekomendasi dari Dekan Fakultas akan menyelenggarakan rapat 
khusus. 
1. Rapat khusus tersebut dihadiri oleh : 

(a) Tim Penegak Disiplin Universitas; 
(b) Pimpinan Fakultas; 
(c) Mahasiswa yang bersangkutan; 
(d) Tim yang dibentuk Pimpinan Fakultas; dan 
(e) Penemu kasus 

2. Berdasarkan rapat khusus tim, Pimpinan Universitas memutuskan 
penjatuhan sanksi. terhadap mahasiswa yang bersangkutan. 

c. Prosedur pengambilan keputusan bagi dosen dan atau tenaga 
administrasi ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
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BAB V 
PERATURAN PERALIHAN 

 

Pasal 31 
 

Semua Peraturan Akademik Program Magister, Sarjana dan Diploma III yang ada 
dinyatakan masih berlaku sejauh tidak bertentangan dengan keputusan ini. 

 
BAB VI 

PENUTUP 
 

Pasal 32 
 

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala 
sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya 
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini; 

2. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian 
dengan Keputusan Rektor. 

 

Ditetapkan di Kudus   
Pada tanggal 15 Mei 2017 
Rektor,  

Cap ttd 
Dr. Suparnyo, SH, MS  
NIDN. 0628096201   

Salinan disampaikan kepada : 
1.  Ketua YP UMK; 
2. Dekan di lingkungan UMK; 
3. Ka. Biro di lingkungan UMK: 
4.    Ka. Badan Penjaminan Mutu; 
5. Ka. Lembaga di lingkungan UMK; 
6. Ka. UPT di lingkungan UMK. 

Disalin sesuai dengan aslinya 
Ka. Biro Administrasi Akademik dan 
Kemahasiswaan 

Cap ttd 
Hendrastuti Qutsyi, S.E. 
NIS. 0610702010102063 
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ADMINISTRASI PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN 
 
 
PEDOMAN KEGIATAN ADMINISTRASI  
I. Rencana Studi  
Pada awal semester mahasiswa wajib meng-entry rencana studi (menjelang her–
registrasi) di portal.umk.ac.id dengan password yang telah diberikan, sesuai 
jadwal yang telah ditentukan oleh Universitas. Apabila ada mahasiswa yang lupa 
password, dapat menghubungi UPT PSI. 
 
II. Hasil Studi  
Hasil studi merupakan informasi tentang hasil studi mahasiswa pada semester 
yang bersangkutan. Hasil studi dicetak sendiri oleh mahasiswa lewat 
portal.umk.ac.id dengan password masing-masing. 

 
III. Konsultasi dengan Penasihat Akademik (P.A.) atau Dosen Wali 
Mahasiswa wajib berkonsultasi dengan Penasehat Akademik/Dosen Wali untuk 
menetapkan mata kuliah yang akan diambil pada semester yang akan datang. 
Jadwal konsultasi ditetapkan oleh fakultas melalui pengumuman yang ada di 
sekretariat masing-masing fakultas untuk diverifikasi. 

  
IV. Proses Pendaftaran Rencana Studi 
Pendaftaran rencana studi meliputi dua tahap : 
1. Pendaftaran Rencana Studi di Portal 

Dengan prosedur sebagai berikut: 
a.   Mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen Wali (Penasehat Akademik)  

untuk menentukan matakuliah yang akan diambil pada semester yang 
akan datang untuk diverifikasi. 

b. Mahasiswa memilih kelas yang diinginkan sesuai dengan jadwal kuliah 
yang telah tersedia. 

 
2. Pembayaran di Bank  
       Dengan prosedur sebagai berikut: 

a. Mahasiswa melakukan pembayaran di Bank BNI 46, Bank Syariah 
Mandiri (Area Kudus), atau Bank Jateng. 

b. Proses pendaftaran dinyatakan selesai setelah mahasiswa menerima 
bukti pembayaran. Bukti pembayaran harap disimpan baik-baik. 
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c. Mahasiswa diwajibkan melakukan pengecekan history pembayaran di 
portal.umk.ac.id minimal 1x24 jam setelah melakukan pembayaran. 
Apabila data history pembayaran semester belum masuk di portal, 
mahasiswa diharapkan melakukan konfirmasi pembayaran ke BAU 
dengan membawa bukti pembayaran. 

 

Jadwal pendaftaran rencana studi ditetapkan setiap semester sesuai kalender 
akademik dan diumumkan melalui website maupun spanduk di universitas. 
        
3. Terlambat Her-Registrasi dan Kena Sanksi Cuti Kuliah 
Mahasiswa yang terlambat meng-entry rencana studi di portal dan belum 
diverifikasi oleh dosen wali sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, secara 
otomatis terkena sanksi cuti kuliah. 

 
4. Pembayaran Sanksi Cuti Kuliah 
Sanksi cuti kuliah bukan merupakan prosedur yang bersifat otomatis tetapi 
mahasiswa harus melakukan pendaftaran cuti kuliah sesuai dengan ketentuan 
yang ada. 
  

V. Cuti Kuliah 
Mahasiswa memiliki kesempatan cuti kuliah sebanyak-banyaknya empat 

semester selama masa studinya. 
Cuti kuliah setiap kali hanya dapat diberikan untuk masa satu semester 

sehingga mahasiswa yang akan mengambil cuti kuliah lebih dari satu semester 
secara berturut-turut harus memproses cuti kuliahnya setiap semester sesuai 
dengan jadwal pendaftaran semester. 

Mahasiswa yang baru mengikuti kuliah pada semester pertama tidak 
dapat mengambil cuti kuliah. Apabila karena satu dan lain hal mahasiswa ini tidak 
dapat mengikuti kuliah sama sekali, dia akan diberikan nilai E untuk seluruh mata 
kuliah yang diambilnya namun tidak akan mendapat pengembalian uang kuliah 
apa pun juga dan tidak akan mendapat tambahan masa studi. 
 
VI. Masa Pengajuan Cuti Kuliah dan Biayanya 

Masa pengajuan cuti kuliah dilakukan pada masa her-registrasi yaitu, 
mahasiswa mengajukan permohonan cuti dengan mengisi blanko yang telah 
disediakan untuk dimintakan persetujuan dosen wali dan dekan. Blanko yang 
telah terisi diserahkan ke BAAK kemudian konfirmasi ke BAU, dan melakukan 
pembayaran di Bank. Biaya cuti kuliah sesuai ketentuan yang berlaku. 
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Ketentuan Cuti Kuliah: 
1. Mahasiswa harus melunasi seluruh tanggungan keuangan (bila ada); 
2. Membayar biaya cuti kuliah sesuai ketentuan. 

Mahasiswa yang tinggal menulis skripsi saja melakukan pembayaran 
Tahap Akhir (TA). Prosedur pembayarannya sama dengan mahasiswa cuti. 
Apabila mahasiswa mengambil cuti/TA diwajibkan membayar sesuai ketentuan 
yang berlaku, walaupun masih memiliki sisa kesempatan cuti kuliah/TA.  

Jika dalam masa tersebut  mahasiswa tidak melakukan herregistrasi 
untuk cuti kuliah maka dinyatakan terlambat mengajukan cuti kuliah dan 
ditetapkan sebagai mahasiswa mangkir.  

Setelah berakhirnya masa herregistrasi, mahasiswa tidak 
diperkenankan mengambil cuti kuliah dan akan dikenakan sanksi dengan status 
membolos/mangkir. 
 
VII. Membolos Kuliah/mangkir 

Mahasiswa yang tidak terdaftar pada awal semester sesuai jadwal, 
termasuk mahasiswa yang terlambat mengajukan cuti kuliah setelah berakhirnya 
masa registrasi, dikenakan sanksi membolos kuliah/mangkir. 
 
VIII. Dianggap Mengundurkan Diri Karena Membolos 

Mahasiswa yang membolos kuliah lebih dari dua semester dianggap 
telah mengundurkan diri sebagai mahasiswa Universitas Muria Kudus. Apabila 
mahasiswa dalam kasus ini akan mendaftar kembali sebagai mahasiswa maka 
diberlakukan ketentuan sebagai berikut: 
1. Mengajukan permohonan aktif kembali ke fakultas yang harus dilakukan 

sebelum berakhirnya masa pendaftaran rencana studi semester. Apabila 
disetujui, fakultas meneruskan permohonan aktif kembali ke Wakil Rektor I; 

2. Apabila disetujui oleh Wakil Rektor I, mahasiswa dikenakan kewajiban 
sebagai berikut:               
a.  Membayar biaya her registrasi, SPP Tetap, dan SPP SKS/Skripsi 

sesuai dengan tahun angkatan; 
b.  NIM tetap mengggunakan NIM yang lama sedangkan batas waktu 

studinya kembali (ditambah) setelah diperhitungkan dengan jumlah 
semester di mana yang bersangkutan membolos. 
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IX. Komponen Biaya Kuliah yang Harus Dibayar Oleh Mahasiswa 
Biaya kuliah terdiri dari : 

1. Sumbangan pengembangan: hanya diwajibkan satu kali ketika mahasiswa 
diterima sebagai mahasiswa Universitas Muria Kudus, baik  sebagai 
mahasiswa baru maupun sebagai mahasiswa pindahan (transfer) dari 
perguruan tinggi lain; 

2. SPP tetap: berupa uang kuliah yang besarnya sama untuk setiap angkatan 
dan dibayarkan untuk setiap semester ; 

3. SPP sks: berupa uang kuliah per sks untuk setiap sks matakuliah yang 
diambil mahasiswa pada suatu semester. Uang kuliah sks ini harus dikalikan 
dengan jumlah sks yang diambil pada semester yang bersangkutan; 

4. Biaya kuliah paket (Paket): adalah uang kuliah yang berlaku secara paket 
untuk semester satu tanpa memperhitungkan jumlah SKS matakuliah yang 
diambil pada semester yang bersangkutan; 

5. Biaya her registrasi: merupakan biaya wajib untuk mendaftar pada setiap 
semester. 
 

X. Biaya Kuliah yang Harus Dibayar Oleh Mahasiswa 
1. Mahasiswa baru pada semester pertama harus membayar: (a) Sumbangan 

Pengembangan, (b) SPP Tetap, (c) SPP SKS, sesuai dengan jumlah SKS 
yang diambil pada semester yang bersangkutan, (d) biaya her registrasi, dan 
(e) DPMB (Dana Pembinaan Mahasiswa Baru) 

2. Mulai semester kedua, mahasiswa harus membayar: (a) SPP Tetap, (b) 
SPP SKS, sesuai dengan jumlah SKS yang diambil pada semester yang 
bersangkutan: (c) biaya her registrasi,  

3. Mahasiswa yang telah menyelesaikan dan lulus seluruh mata kuliah dan 
hanya tinggal menulis skripsi atau tugas akhir saja membayar: (a) SPP 
Tetap, dan (b) biaya her registrasi.  

4. Hal-hal khusus yang masih belum tercakup dalam ketentuan di atas 
ditetapkan kemudian. 



 

 

LANGKAH-LANGKAH PROSEDUR HER-REGISTRASI  

UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
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ORGANISASI KEMAHASISWAAN 
 

Organisasi kemahasiswaan intra kampus yang ada di Universitas Muria 
Kudus merupakan wadah institusional berbagai bentuk aktivitas ekstra kurikuler 
mahasiswa Universitas Muria Kudus yang diarahkan dalam rangka 
mengembangkan potensi diri mereka ke arah perluasan wawasan, peningkatan 
kecendekiawanan, rasa keagamaan, kesetia-kawanan kemanusiaan, pemupukan 
minat/bakat serta pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, sebagai 
manifestasi penyiapan diri untuk menjadi agents of change setelah 
menyelesaikan studi dan kembali ke masyarakat.  

Organisasi kemahasiswaan intra kampus di Universitas Muria Kudus 
terdapat pada tingkat universitas maupun tingkat fakultas. Organisasi 
kemahasiswaan intra kampus pada tingkat universitas terdiri atas Badan 
Eksekutif Mahasiswa (BEM) serta unit kegiatan mahasiswa (UKM), sebagai 
berikut:  
a. UKM Resimen Mahasiswa "Gondo Wingit" (MENWA);  
b. UKM Pramuka Racana "Muria Wira Shima";  
c. UKM Mahasiswa Pecinta Alam (MAPALA) "Arga Dahana";  
d. UKM Korps Sukarelawan Remaja (KSR);  
e. UKM Jurnalistik;  
f. UKM Forum Mahasiswa Islam (FORMI);  
g. UKM Persekutuan Mahasiswa Kristen Katholik (PMKK);   
h. UKM Paduan Suara “Ning Nong”; 
i. UKM Seni Kampus (SEKAM); 
j. UKM Olah Raga; 
k. Komunitas Mahasiswa Kreatif (KMK); 
l. Koperasi Mahasiswa (KOPMA).  
 

Organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas terdiri dari Badan Eksekutif 
Mahasiswa (BEM) Fakultas dan Himpunan Mahasiswa Jurusan. 
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KEGIATAN KEMAHASISWAAN 
 

Dalam rangka mengembangkan potensi mahasiswa, dilakukan kegiatan 
kemahasiswaan yang dapat dikategorikan sebagai berikut: 
1) Kegiatan Intra Kurikuler  

Kegiatan pendidikan yang terstruktur dan terjadwal dan diberikan sks. 
Kegiatan ini antara lain meliputi: perkuliahan, praktikum, ujian, kuliah 
lapangan, KKN, yang umumnya bersifat wajib.  

2) Kegiatan Ekstra Kurikuler  
Kegiatan untuk melengkapi kegiatan intra kurikuler dalam rangka 
mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dilaksanakan baik di dalam 
maupun di luar kampus namun tidak dimaksudkan untuk mendapatkan sks.  
Kegiatan ini meliputi:  

• Penalaran dan Keilmuan  
Kebutuhan pokok untuk mengembangkan penalaran dan keilmuan 
merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi sesuai tugas utamanya 
sebagai seorang mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di perguruan 
tinggi. Kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui kegiatan intra kurikuler 
seperti dalam perkuliahan dan pelatihan, dan dilengkapi kegiatan 
penalaran dan keilmuan ekstra kurikuler seperti forum akademik yakni 
stadium generale, simposium, seminar, lomba karya ilmiah dsb. 

• Minat dan Bakat  
Kebutuhan pokok pengembangan minat dan bakat, baik dalam rangka 
peningkatan keterampilan, peningkatan apresiasi dan peningkatan 
kesegaran jasmani dapat dipenuhi antara lain melalui kegiatan olah 
raga, kesenian, penerbitan kampus, pramuka kampus dsb.  

• Kesejahteraan Mahasiswa  
Kebutuhan pokok untuk memenuhi kesejahteraan jasmani dan rohani 
mahasiswa sehingga memungkinkan para mahasiswa dapat 
menyelesaikan studinya dengan hasil yang bermutu dan dalam jangka 
waktu yang tepat, antara lain dapat dipenuhi melalui pemberian 
beasiswa, koperasi mahasiswa, kegiatan kerokhanian dsb.  

• Bhakti (dan kepekaan) Sosial Mahasiswa  
Dalam rangka pengembangan dan aktualisasi diri mahasiswa juga 
melaksanakan bhakti sosial/pengabdian kepada masyarakat dan 
menyalurkan aspirasi mahasiswa antara lain melalui kegiatan Kemah 
Bhakti Mahasiswa, penyuluhan, penyuntikan massal dsb. 
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SALINAN 
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MURIA KUDUS 

Nomor : 13/AK.UMK/Kep./A.01.02/VI/2016 

 
Tentang 

NORMA AKADEMIK DAN ETIKA KEHIDUPAN KAMPUS 
MAHASISWA UNIVERSITAS MURIA KUDUS 

 
REKTOR UNIVERSITAS MURIA KUDUS 

 
Menimbang  :  a.  Bahwa selama ini mahasiswa Universitas Muria Kudus 

belum mempunyai Norma Akademik dan Kehidupan 
Kampus, sebagai suatu pedoman dalam bersikap dan 
berperilaku selaku bagian dari masyarakat kampus 
Universitas Muria Kudus. 

  b. Bahwa untuk menumbuhkan sikap/perilaku mahasiswa 
Universitas Muria Kudus sebagaimana termaksud pada 
huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor. 

 
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional 
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi 
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 
Perguruan Tinggi 

  4. Keputusan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah 
VI Jawa Tengah Nomor 029/K/Kep/VI/1980 tentang 
Pendirian Universitas Muria Kudus 

  5. Statuta Universitas Muria Kudus Tahun 2012 
 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan 
Pertama : Norma Akademik dan Etika Kehidupan Kampus Mahasiswa 

Universitas Muria Kudus sebagaimana terlampir pada Keputusan 
ini. 
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Kedua : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan 
ini dibebankan pada Angaran Pendapatan dan Belanja 
Universitas Muria Kudus. 

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan 
keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 

 
Ditetapkan di Kudus 
Pada tanggal : 15 Juni 2016 
Rektor, 

Cap ttd. 
Dr. Suparnyo, SH, MS 
NIDN. 0628096201 

 
Salinan disampaikan kepada : 
1.  Ketua Yayasan Pembina UMK; 
2. Dekan di lingkungan UMK; 
3. Ka. Biro di lingkungan UMK: 
4.    Ka. Badan Penjaminan Mutu; 
5. Ka. Lembaga di lingkungan UMK; 
6. Ka. UPT di lingkungan UMK. 

Disalin sesuai dengan aslinya 
Ka. Biro Administrasi Akademik dan 
Kemahasiswaan 

Cap ttd 
Hendrastuti Qutsyi, S.E. 
NIS. 0610702010102063 
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SALINAN 
LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MURIA KUDUS 

Nomor : 13/AK.UMK/Kep./A.01.02/VI/2006 
Tanggal : 15 Juni 2016 

 
NORMA AKADEMIK DAN ETIKA KEHIDUPAN KAMPUS 

MAHASISWA UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
 
 
A. PENDAHULUAN 

Norma akademik adalah pedoman tata nilai yang wajib ditaati oleh 
setiap mahasiswa Universitas Muria Kudus, berkenaan dengan pelaksanaan 
kegiatan akademik yang dilaksanakannya. 

Proses dan prosedur pelaksanaan kegiatan akademik yang harus diikuti 
setiap mahasiswa Universitas Muria Kudus dijabarkan di dalam Pedoman 
Akademik. 

Norma akademik dan etika kehidupan kampus mencakup pula penjelasan 
tentang bentuk-bentuk pelanggaran akademik dan non-akademik, yang secara 
langsung ataupun tidak langsung dapat mengganggu kelancaran studi 
mahasiswa Universitas Muria Kudus. 

Kampus Universitas Muria Kudus merupakan pusat semua aktivitas 
akademik dan pendukungnya yang dilaksanakan oleh Universitas Muria Kudus 
dalam mewujudkan misi dan fungsi perguruan tinggi. Guna menjamin 
pelaksanaan tugas pokok Tri Dharma Perguruan Tinggi, Universitas Muria Kudus 
perlu menyusun pedoman pelaksanaan semua kegiatan belajar mengajar itu 
secara terpadu, baik yang menyangkut waktu pelaksanaan semua kegiatan-
kegiatan itu maupun ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi oleh 
mahasiswa Universitas Muria Kudus. 

Etika kampus adalah himpunan peraturan/ketentuan yang mengatur 
tentang perilaku/tata krama yang berlaku bagi seluruh mahasiswa Universitas 
Muria Kudus. 

Tata krama Universitas Muria Kudus adalah kebiasaan sopan santun 
pergaulan sesama warga kampus Universitas Muria Kudus yang mencerminkan 
citra masyarakat ilmiah yang meliputi hubungan antar sivitas akademika 
Universitas Muria Kudus, yang dilandasi sikap saling menghormati /menghargai 
satu sama lain. 
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B.  TUJUAN 

Memberi arahan yang jelas kepada mahasiswa Universitas Muria Kudus 
tentang hal-hal yang seharusnya dilakukan berkaitan dengan kegiatan akademik 
dan non akademik beserta masalah-masalah yang timbul berkenaan dengan 
pelanggaran atas hal-hal tersebut. 
 
C. ETIKA KAMPUS 
Etika ini terdiri atas 2 (dua) bagian penting, yaitu bagian ketertiban dan bagian 
tata krama. 
1. Ketertiban 

Ketentuan-ketentuan dimaksud meliputi : 
(a) Atribut : 

 Mahasiswa Universitas Muria Kudus harus berpakaian menurut norma 
kepatutan berkenaan dengan bentuk/ sifat kegiatan yang dilakukan, 
antara lain: 
1). Untuk mengikuti seluruh kegiatan kurikuler dan ko-kurikuler di 

dalam kampus pada  umumnya: Harus berpakaian sopan, rapi, 
bersepatu dan tidak mengenakan baju kaos tanpa kraag kecuali 
ditetapkan lain serta rambut tersusun rapi. 

2). Untuk mengikuti kuliah, ujian, menghadap dosen, pejabat struktural 
fakultas, universitas dan yayasan, melaksanakan proses 
administrasi dan kunjungan ke perpustakan: Harus berpakaian 
sopan, rapi bersepatu dan tidak mengenakan baju kaos tanpa 
kraag dan tidak mengenakan topi. 

3). Untuk praktikum: Wajib berpakaian sesuai dengan aturan yang 
berlaku. 

4). Untuk olah raga: Wajib mengenakan pakaian olah raga yang 
sesuai. 

5). Untuk acara/kegiatan seremonial atau yang bersifat resmi, baik 
ditingkat fakultas maupun universitas: Wajib mengenakan jaket 
almamater. 

(b) Kebersihan dan tatanan lingkungan 
Setiap mahasiswa Universitas Muria Kudus: 
1). Wajib selalu menjaga kebersihan lingkungan fisik kampus 

Universitas Muria Kudus, yang meliputi bangunan berikut alat 
kelengkapannya, ruang terbuka dan tanaman yang ada di 
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dalamnya. 
2). Dilarang merokok di dalam semua gedung di lingkungan kampus 

baik pada saat mengikuti kegiatan akademik/non akademik 
ataupun tidak. 

3). Dilarang membuat dan/atau menempelkan tulisan atau coretan, 
gambar, pamflet atau selebaran pada dinding bangunan dan 
asesorisnya di lingkungan kampus Universitas Muria Kudus tanpa 
ijin pimpinan Universitas atau yang ditunjuk untuk itu. 

4). Wajib membersihkan dan menata kembali tata ruang dan 
lingkungan luar sekitar bangunan/ruangan di lingkungan kampus 
Universitas Muria Kudus, yang telah selesai digunakan untuk suatu 
kegiatan. 

5). Wajib menjaga kerapian dan kelestarian semua fasilitas fisik untuk 
perkuliahan, praktikum dan fasilitas fisik pendukungnya yang 
tersedia seperti kebun percobaan, workshop, tempat parkir, 
perangkat unit-unit layanan teknis, fasilitas olah raga/ aktivitas 
kemahasiswaan yang ada, termasuk taman-taman di lingkungan 
kampus Universitas Muria Kudus. 

6). Wajib menjaga kebersihan lingkungan kampus, dengan cara : 
a. Membuang sampah hanya di tempat sampah yang tersedia, 

dengan tetap menjaga kebersihan kawasan sekitar tempat 
sampah itu berada. 

b. Buang air kecil/besar, muntah atau semacamnya hanya 
dikamar mandi/toilet/WC, dan menjaga kebersihan kamar 
mandi/toilet/WC tersebut setelah selesai digunakan. 

7). Pemanfaatan fasilitas fisik seperti tercantum pada butir-butir 4 dan 
5 di atas dilakukan atas dasar ketentuan yang berlaku. 

8). Dilarang menempatkan barang atau perlengkapan bekas kegiatan 
akademik, kemahasiswaan atau kegiatan lain di lingkungan 
kampus, kecuali di tempat-tempat yang ditentukan untuk itu. 

9). Agar memarkir kendaraan bermotor pada tempat yang telah 
disediakan. 
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(c) Keamanan dan Kenyamanan 
1) Keamanan dan kenyamanan kampus adalah kondisi lingkungan 

kampus yang mampu memberikan rasa tentram baik secara fisik 
maupun psikis bagi setiap warga kampus. 

2) Setiap mahasiswa wajib ikut menciptakan, memelihara dan 
menjaga kondisi lingkungan kampus yang tentram, antara lain 
dengan cara : 
a. Mematuhi aturan sopan santun di lingkungan kampus. 
b. Mencegah/mengingatkan/melaporkan hal-hal yang dapat 

mengganggu keamanan, keyamanan serta ketentraman di 
lingkungan kampus. 

c. Tidak melakukan kegiatan yang dapat mengganggu 
pelaksanaan kegiatan pendidikan (misalnya kuliah, ujian) yang 
dapat memberikan rasa tidak nyaman bagi mahasiswa lainnya 
dan kegiatan administrasi. 

3) Guna menjaga ketentraman lingkungan kampus, setiap mahasiswa 
dilarang : 
a. Memiliki, membawa, menkonsumsi dan mengedarkan minuman 

keras, narkotika, obat-obat terlarang atau segala jenis zat yang 
dipersamakan dengan itu. 

b. Menyimpan, membawa atau menggunakan senjata tajam, 
senjata api atau bahan peledak tanpa dilengkapi izin yang sah. 

c. Berjudi. 
d. Melakukan perbuatan pelecehan, pelanggaran fisik, psikis 

ataupun seksual, yang dapat menimbulkan rasa sakit/cedera 
fisik atau psikis/mental atau terganggunya perasaan 
/kehormatan orang lain serta melakukan perbuatan tidak sopan 
lainnya. 

 
2. Tata Krama 

a) Pergaulan 
Pergaulan meliputi : 
1).  Hubungan antar manusia atau komunikasi antar sivitas akademika 

Universitas Muria Kudus. 
2).  Dalam bergaul, faktor perhatian antar sivitas akademika Universitas 

Muria Kudus sangat menentukan kondusifitas kampus. 
 



83 

 

b) Komunikasi antar warga kampus Universitas Muria Kudus, baik yang 
bersifat langsung (tatap muka) maupun melalui sarana komunikasi 
(telepon, surat, dll) dilakukan atas dasar norma kepatutan/sopan santun 
yang berlaku di kalangan masyarakat. 

c) Pergaulan masyarakat kampus Universitas Muria Kudus hendaknya 
mencerminkan sikap toleransi antar umat beragama, antara lain : 
1). Membudayakan sikap saling menghormati dan saling pengertian 

antar pemeluk agama yang sama/berbeda antar warga kampus 
Universitas Muria Kudus, dimana unsur mahasiswa hendaknya 
mampu menjadi contoh yang baik untuk sikap toleransi antar 
pemeluk agama tersebut. 

2). Tidak menampakkan sikap penonjolan diri yang berlebihan 
sehubungan dengan ibadah/kegiatan religius yang dilakukan sesama 
mahasiswa/warga kampus yang berbeda agama, yang dapat 
mengganggu kekhusyukan/kelancaran ibadah atau kegiatan religius 
tersebut dan/atau merusak ilkim toleransi antar umat agama yang 
berbeda. 

3). Menghindari hal-hal yang dapat mengarah/memicu munculnya 
perselidsihan bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar 
Golongan) termasuk yang menyangkut hal kesetaraan jenis/gender, 
baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muria Kudus. 

 
D. PELANGGARAN AKADEMIK DAN PELANGGARAN NON-AKADEMIK 

Semua yang bertentangan dengan norma akademik dan etika/tata krama 
kehidupan kampus merupakan suatu pelanggaran. 
Jenis pelanggaran tersebut mencakup : 
1. Pelanggaran Akademik 

Bentuk-bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran 
akademik, antara lain meliputi : 
a) Penyontekan 

Dengan sengaja, melakukan kecurangan atau mencoba melakukan 
kecurangan dalam mengikuti setiap bentuk kegiatan evaluasi hasil 
belajar. 
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b) Pemalsuan 
Dengan sengaja ataupun tidak, atau tanpa izin, mengganti, 
mengubah/memalsukan nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu 
tanda mahasiswa, tugas-tugas, laporan praktikum, atau tanda tangan 
setiap bentuk dokumen resmi kegiatan akademik. 

c) Membantu/mencoba membantu pelanggaran larangan 
Membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau 
prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya hal-hal yang terlarang di 
dalam kegiatan akademik. 

d) Ikut serta melanggar larangan kegiatan akademik 
Dengan sengaja atau tidak mengajak, menyuruh ataupun ikut serta 
melakukan hal-hal yang terlarang di dalam kegiatan akademik. 

e) Plagiat 
Tanpa melalui prosedur yang dibenarkan, dengan sengaja 
menggunakan pernyataan atau hasil karya orang lain baik sebagian 
atau keseluruhan, sebagai pernyataan atau hasil karya sendiri, dalam 
suatu kegiatan akademik. 

f) Penyuapan 
Mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara 
membujuk, menjanjikan hadiah ataupun mengancam, dengan maksud 
mengubah hasil penilaian atas prestasi akademiknya. 

g) Perjokian 
1) Menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik. 

Menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan bagi 
kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak 
diri sendiri, dalam kegiatan akademik.  

2) Menyuruh orang lain menggantikan kedudukannya dalam mengikuti 
kegiatan akademik, seperti test, ujian atau yang sejenisnya, 
melakukan praktikum, penelitian atau tugas akhir, mengerjakan 
tugas mata kuliah, atau tugas akademik lainnya. 
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2. Pelanggaran Non Akademik 
Perbuatan-perbuatan yang tergolong dalam pelanggaran non akademik, 
antara lain meliputi:  
a).  Perkelahian/pemukulan/penganiayaan  
b).  Pencurian  
c).  Perusakan fasilitas (sarana dan prasarana) kampus  
d).  Pelanggaran kesusilaan  
e).  Pelanggaran etika pergaulan (penghinaan)  
f).  Pelanggaran penggunaan fasilitas 

 
E.  PENGHARGAAN DAN SANKSI 
1. Penghargaan 
a) Bidang kegiatan yang dapat memperoleh penghargaan: 

Meraih prestasi terbaik pada kegiatan-kegiatan kurikuler, ko-kurikuler dan 
ekstra kurikuler di Universitas Muria Kudus, dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
1) Prestasi belajar, antara lain berupa: Mahasiswa berprestasi belajar terbaik 

tingkat fakultas maupun universitas.  
2) Prestasi kemahasiswaan, antara lain berupa: Pemenang lomba karya tulis 

ilmiah, olah raga dan kesenian tingkat lokal, regional dan seterusnya.  
3) Prestasi khusus, antara lain: Berhasil mengamankan lingkungan kampus 

Universitas Muria Kudus dari tindak kejahatan. 
b) Bentuk-bentuk penghargaan: 
 Bentuk-bentuk penghargaan yang diberikan dapat berupa: 

1) Piagam penghargaan, plakat, vandel atau bentuk cinderamata lainnya.  
2) Bantuan finansial yang antara lain berupa pemberian hadiah tabungan, 

peringanan biaya studi, pemberian beasiswa dan lain-lain. 
3) Menyertakan mahasiswa berprestasi tersebut sebagai wakil/anggota 

kontingen Universitas Muria Kudus, dalam event-event antar perguruan 
tinggi baik pada tingkat lokal, regional, nasional maupun intemasional. 
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2. Sanksi 
a) Jenis-jenis Sanksi 

1) Sanksi atas pelanggaran akademik dapat berupa 
a. Peringatan keras secara lisan atau tertulis oleh Ketua Program 

Studi/Pimpinan Fakultas. 
b. Pengurangan nilai mata kuliah akibat adanya pelanggaran akademik 

yang dilakukan oleh mahasiswa seperti yang dijabarkan pada butir 
D.1.(Bentuk-bentuk Pelanggaran Akademik) ketentuan ini, atas 
permintaan Ketua Program Studi atau Pimpinan Fakultas kepada 
dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan.  

c. Menyatakan tidak lulus ujian (memberi nilai E) suatu mata kuliah 
akibat pelanggaran akademik yang dilakukan mahasiswa seperti yang 
dijabarkan pada butir D.1. (Bentuk-bentuk Pelanggaran Akademik) 
ketentuan ini, atas permintaan Ketua Program Studi atau Pimpinan 
Fakultas kepada dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan.  

d. Pencabutan sementara hak mengikuti kegiatan akademik bagi 
mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik sesuai dengan 
butir D.1. ketentuan ini oleh Pimpinan Universitas.  

e. Pemecatan/pencabutan status kemahasiswaan bagi mahasiswa yang 
melakukan pelanggaran akademik sesuai dengan butir D.1. ketentuan 
ini oleh Pimpinan Universitas. 

2) Sanksi akibat pelanggaran non-akademik 
Bentuk-bentuk sanksi yang dikenakan dapat berupa:  
a. Peringatan ringan/teguran/pembinaan 
b. Peringatan keras 
c. Perbaikan/penggantian 
d. Pembatalan/pencabutan izin kegiatan 
e. Skorsing 
f. Pencabutan status mahasiswa 

g. Tindakan hukum sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku 
 

b) Prosedur Penjatuhan Sanksi 
Untuk menjatuhkan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan tindakan 
pelanggaran tersebut di atas, perlu ditempuh prosedur sebagai berikut: 
1) Laporan oleh petugas atau pejabat, kepada Ketua Program Studi atau 

pejabat yang berwenang, secara tertulis. 
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2) Pemeriksaan kebenaran laporan tersebut dilakukan oleh pimpinan 
fakultas atau tim pencari fakta yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas.  

3) Berdasarkan atas Berita Acara Pemeriksaan dan pencarian fakta 
(pengumpulan data dan informasi) kasus di atas, pimpinan fakultas 
mengusulkan penjatuhan sanksi bagi mahasiswa yang bersangkutan 
kepada pimpinan universitas.  

4) Dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan dan hasil pencarian 
fakta tersebut, pimpinan universitas mengadakan rapat khusus guna 
menindaklanjuti usulan penjatuhan sanksi oleh pimpinan fakutas dan 
menetapkan bentuk sanksi yang akan dikenakan kepada mahasiswa yang 
bersangkutan.  

Rapat khusus termaksud dihadiri oleh:  
-  Pimpinan fakultas yang bersangkutan  
-  Tim pencari fakta dari fakultas bersangkutan 

 
Ditetapkan di Kudus 
Pada tanggal : 15 Juni 2016 
Rektor, 

Cap ttd. 
Dr. Suparnyo, SH, MS 
NIDN. 0628096201 

 

 
Disalin sesuai dengan aslinya 
Ka. Biro Administrasi Akademik dan 
Kemahasiswaan 

Cap ttd 
Hendrastuti Qutsyi, S.E. 
NIS. 0610702010102063 
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HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
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HAK MAHASISWA 
Setiap mahasiswa Universitas Muria Kudus mempunyai hak:  
1. Berorganisasi menurut Peraturan Perundangan yang berlaku;  
2. Memperoleh pembinaan menurut hirarkhi;  
3. Memperoleh kesejahteraan, perlakuan dan kesempatan menurut peraturan 

perundangan yang berlaku;  
4. Menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Universitas Muria Kudus 

menurut peraturan perundangan yang berlaku;  
5. Menyampaikan saran, pendapat dan keinginan melalui jalur kelembagaan 

yang ada serta menurut hirarkhi prosedur yang berlaku;  
6. Melaksanakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab dalam 

pengkajian dan atau pengembangan ilmu, teknologi dan seni;  
7. Mengembangkan otonomi keilmuan sesuai bidang studi masing masing; 
8. Memperoleh pendidikan dalam bidang ilmu atau program yang diminati sesuai 

dengan ketentuan perundangan yang berlaku;  
9. Memperoleh layanan bidang akademik berdasarkan minat, bakat dan 

kemampuannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
10. Mengikuti program-program kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh 

Universitas Muria Kudus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; 
11. Menyelesaikan studi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 
 
KEWAJIBAN MAHASISWA 
Setiap mahasiswa Universitas Muria Kudus berkewajiban:  
1. Memenuhi persyaratan sesuai dengan statusnya menurut peraturan 

perundangan yang berlaku;  
2. Melaksanakan tugas dan kewajibannya, serta mematuhi dan melaksanakan 

peraturan perundangan yang berlaku;  
3. Menjunjung tinggi nama baik, serta kehormatan Universitas Muria Kudus;  
4. Sopan dalam berpakaian dan bertingkah laku;  
5. Jujur dalam melakukan proses belajar mengajar, meneliti, membuat karya 

tulis dan dalam melakukan tindakan lain yang menyangkut nama Universitas 
Muria Kudus;  

6. Berdisiplin dalam melakukan tugas-tugas Universitas Muria Kudus;  
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7. Meminta ijin kepada Pimpinan Universitas Muria Kudus sebelum melakukan 
kegiatan yang menyangkut Universitas Muria Kudus, baik di dalam kampus 
maupun di luar kampus, baik perorangan maupun kelompok;  

8. Menjunjung tinggi etika akademik bagi Dosen dan Mahasiswa dalam 
melaksanakan kegiatan/tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan 
yang berlaku. 

 
SANKSI DISIPLIN 

Setiap pelanggaran yang dilakukan Warga Kampus, termasuk 
mahasiswa diberikan sanksi disiplin berupa:  
1 Teguran dan atau peringatan secara lisan dan atau tertulis;  
2 Mengganti semua kerusakan atau kerugian yang ditimbulkannya;  
3 Larangan mengikuti kegiatan akademis dan kegiatan Universitas Muria Kudus 

lainnya untuk jangka waktu I (satu) semester; 
4 Skorsing, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;  
5 Dicabut statusnya sebagai warga kampus Universitas Muria Kudus. 
 
PENGHARGAAN 
Penghargaan dapat diberikan kepada mahasiswa yang berjasa dan atau 
berprestasi, berupa : 
1. Piagam Penghargaan 
2. Beasiswa bagi yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang ditetapkan 

untuk masing-masing beasiswa. Beasiswa berasal dari: 
a. Beasiswa Djarum 
b. Bantuan Beasiswa PPA (Peningkatan Prestasi Akademik) 
c. Beasiswa Bidikmisi 
d. Beasiswa Yayasan Pembina UMK 
e. Beasiswa Dinas Pendidikan Jawa Tengah 
f. Beasiswa Pemerintah Kabupaten Kudus 
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PEDOMAN ADMINISTRASI 
AKADEMIK 

UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
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ADMINISTRASI PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN 
 
 
PEDOMAN KEGIATAN ADMINISTRASI  
I. Rencana Studi  
Pada awal semester mahasiswa wajib meng-entry rencana studi (menjelang her–
registrasi) di portal.umk.ac.id dengan password yang telah diberikan, sesuai 
jadwal yang telah ditentukan oleh Universitas. Apabila ada mahasiswa yang lupa 
password, dapat menghubungi UPT PSI. 
 
II. Hasil Studi  
Hasil studi merupakan informasi tentang hasil studi mahasiswa pada semester 
yang bersangkutan. Hasil studi dicetak sendiri oleh mahasiswa lewat 
portal.umk.ac.id dengan password masing-masing. 

 
III. Konsultasi dengan Penasihat Akademik (P.A.) atau Dosen Wali 
Mahasiswa wajib berkonsultasi dengan Penasehat Akademik/Dosen Wali untuk 
menetapkan mata kuliah yang akan diambil pada semester yang akan datang. 
Jadwal konsultasi ditetapkan oleh fakultas melalui pengumuman yang ada di 
sekretariat masing-masing fakultas untuk diverifikasi. 

  
IV. Proses Pendaftaran Rencana Studi 
Pendaftaran rencana studi meliputi dua tahap : 
1. Pendaftaran Rencana Studi di Portal 

Dengan prosedur sebagai berikut: 
a.   Mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen Wali (Penasehat Akademik)  

untuk menentukan matakuliah yang akan diambil pada semester yang 
akan datang untuk diverifikasi. 

b. Mahasiswa memilih kelas yang diinginkan sesuai dengan jadwal kuliah 
yang telah tersedia. 

 
2. Pembayaran di Bank  
       Dengan prosedur sebagai berikut: 

a. Mahasiswa melakukan pembayaran di Bank BNI 46, Bank Syariah 
Mandiri (Area Kudus), atau Bank Jateng. 

b. Proses pendaftaran dinyatakan selesai setelah mahasiswa menerima 
bukti pembayaran. Bukti pembayaran harap disimpan baik-baik. 
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c. Mahasiswa diwajibkan melakukan pengecekan history pembayaran di 
portal.umk.ac.id minimal 1x24 jam setelah melakukan pembayaran. 
Apabila data history pembayaran semester belum masuk di portal, 
mahasiswa diharapkan melakukan konfirmasi pembayaran ke BAU 
dengan membawa bukti pembayaran. 

 

Jadwal pendaftaran rencana studi ditetapkan setiap semester sesuai kalender 
akademik dan diumumkan melalui website maupun spanduk di universitas. 
        
3. Terlambat Her-Registrasi dan Kena Sanksi Cuti Kuliah 
Mahasiswa yang terlambat meng-entry rencana studi di portal dan belum 
diverifikasi oleh dosen wali sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, secara 
otomatis terkena sanksi cuti kuliah. 

 
4. Pembayaran Sanksi Cuti Kuliah 
Sanksi cuti kuliah bukan merupakan prosedur yang bersifat otomatis tetapi 
mahasiswa harus melakukan pendaftaran cuti kuliah sesuai dengan ketentuan 
yang ada. 
  

V. Cuti Kuliah 
Mahasiswa memiliki kesempatan cuti kuliah sebanyak-banyaknya empat 

semester selama masa studinya. 
Cuti kuliah setiap kali hanya dapat diberikan untuk masa satu semester 

sehingga mahasiswa yang akan mengambil cuti kuliah lebih dari satu semester 
secara berturut-turut harus memproses cuti kuliahnya setiap semester sesuai 
dengan jadwal pendaftaran semester. 

Mahasiswa yang baru mengikuti kuliah pada semester pertama tidak 
dapat mengambil cuti kuliah. Apabila karena satu dan lain hal mahasiswa ini tidak 
dapat mengikuti kuliah sama sekali, dia akan diberikan nilai E untuk seluruh mata 
kuliah yang diambilnya namun tidak akan mendapat pengembalian uang kuliah 
apa pun juga dan tidak akan mendapat tambahan masa studi. 
 
VI. Masa Pengajuan Cuti Kuliah dan Biayanya 

Masa pengajuan cuti kuliah dilakukan pada masa her-registrasi yaitu, 
mahasiswa mengajukan permohonan cuti dengan mengisi blanko yang telah 
disediakan untuk dimintakan persetujuan dosen wali dan dekan. Blanko yang 
telah terisi diserahkan ke BAAK kemudian konfirmasi ke BAU, dan melakukan 
pembayaran di Bank. Biaya cuti kuliah sesuai ketentuan yang berlaku. 
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Ketentuan Cuti Kuliah: 
1. Mahasiswa harus melunasi seluruh tanggungan keuangan (bila ada); 
2. Membayar biaya cuti kuliah sesuai ketentuan. 

Mahasiswa yang tinggal menulis skripsi saja melakukan pembayaran 
Tahap Akhir (TA). Prosedur pembayarannya sama dengan mahasiswa cuti. 
Apabila mahasiswa mengambil cuti/TA diwajibkan membayar sesuai ketentuan 
yang berlaku, walaupun masih memiliki sisa kesempatan cuti kuliah/TA.  

Jika dalam masa tersebut  mahasiswa tidak melakukan herregistrasi 
untuk cuti kuliah maka dinyatakan terlambat mengajukan cuti kuliah dan 
ditetapkan sebagai mahasiswa mangkir.  

Setelah berakhirnya masa herregistrasi, mahasiswa tidak 
diperkenankan mengambil cuti kuliah dan akan dikenakan sanksi dengan status 
membolos/mangkir. 
 
VII. Membolos Kuliah/mangkir 

Mahasiswa yang tidak terdaftar pada awal semester sesuai jadwal, 
termasuk mahasiswa yang terlambat mengajukan cuti kuliah setelah berakhirnya 
masa registrasi, dikenakan sanksi membolos kuliah/mangkir. 
 
VIII. Dianggap Mengundurkan Diri Karena Membolos 

Mahasiswa yang membolos kuliah lebih dari dua semester dianggap 
telah mengundurkan diri sebagai mahasiswa Universitas Muria Kudus. Apabila 
mahasiswa dalam kasus ini akan mendaftar kembali sebagai mahasiswa maka 
diberlakukan ketentuan sebagai berikut: 
1. Mengajukan permohonan aktif kembali ke fakultas yang harus dilakukan 

sebelum berakhirnya masa pendaftaran rencana studi semester. Apabila 
disetujui, fakultas meneruskan permohonan aktif kembali ke Wakil Rektor I; 

2. Apabila disetujui oleh Wakil Rektor I, mahasiswa dikenakan kewajiban 
sebagai berikut:               
a.  Membayar biaya her registrasi, SPP Tetap, dan SPP SKS/Skripsi 

sesuai dengan tahun angkatan; 
b.  NIM tetap mengggunakan NIM yang lama sedangkan batas waktu 

studinya kembali (ditambah) setelah diperhitungkan dengan jumlah 
semester di mana yang bersangkutan membolos. 
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IX. Komponen Biaya Kuliah yang Harus Dibayar Oleh Mahasiswa 
Biaya kuliah terdiri dari : 

1. Sumbangan pengembangan: hanya diwajibkan satu kali ketika mahasiswa 
diterima sebagai mahasiswa Universitas Muria Kudus, baik  sebagai 
mahasiswa baru maupun sebagai mahasiswa pindahan (transfer) dari 
perguruan tinggi lain; 

2. SPP tetap: berupa uang kuliah yang besarnya sama untuk setiap angkatan 
dan dibayarkan untuk setiap semester ; 

3. SPP sks: berupa uang kuliah per sks untuk setiap sks matakuliah yang 
diambil mahasiswa pada suatu semester. Uang kuliah sks ini harus dikalikan 
dengan jumlah sks yang diambil pada semester yang bersangkutan; 

4. Biaya kuliah paket (Paket): adalah uang kuliah yang berlaku secara paket 
untuk semester satu tanpa memperhitungkan jumlah SKS matakuliah yang 
diambil pada semester yang bersangkutan; 

5. Biaya her registrasi: merupakan biaya wajib untuk mendaftar pada setiap 
semester. 
 

X. Biaya Kuliah yang Harus Dibayar Oleh Mahasiswa 
1. Mahasiswa baru pada semester pertama harus membayar: (a) Sumbangan 

Pengembangan, (b) SPP Tetap, (c) SPP SKS, sesuai dengan jumlah SKS 
yang diambil pada semester yang bersangkutan, (d) biaya her registrasi, dan 
(e) DPMB (Dana Pembinaan Mahasiswa Baru) 

2. Mulai semester kedua, mahasiswa harus membayar: (a) SPP Tetap, (b) 
SPP SKS, sesuai dengan jumlah SKS yang diambil pada semester yang 
bersangkutan: (c) biaya her registrasi,  

3. Mahasiswa yang telah menyelesaikan dan lulus seluruh mata kuliah dan 
hanya tinggal menulis skripsi atau tugas akhir saja membayar: (a) SPP 
Tetap, dan (b) biaya her registrasi.  

4. Hal-hal khusus yang masih belum tercakup dalam ketentuan di atas 
ditetapkan kemudian. 



 

 

LANGKAH-LANGKAH PROSEDUR HER-REGISTRASI  

UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
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ORGANISASI KEMAHASISWAAN 
 

Organisasi kemahasiswaan intra kampus yang ada di Universitas Muria 
Kudus merupakan wadah institusional berbagai bentuk aktivitas ekstra kurikuler 
mahasiswa Universitas Muria Kudus yang diarahkan dalam rangka 
mengembangkan potensi diri mereka ke arah perluasan wawasan, peningkatan 
kecendekiawanan, rasa keagamaan, kesetia-kawanan kemanusiaan, pemupukan 
minat/bakat serta pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, sebagai 
manifestasi penyiapan diri untuk menjadi agents of change setelah 
menyelesaikan studi dan kembali ke masyarakat.  

Organisasi kemahasiswaan intra kampus di Universitas Muria Kudus 
terdapat pada tingkat universitas maupun tingkat fakultas. Organisasi 
kemahasiswaan intra kampus pada tingkat universitas terdiri atas Badan 
Eksekutif Mahasiswa (BEM) serta unit kegiatan mahasiswa (UKM), sebagai 
berikut:  
a. UKM Resimen Mahasiswa "Gondo Wingit" (MENWA);  
b. UKM Pramuka Racana "Muria Wira Shima";  
c. UKM Mahasiswa Pecinta Alam (MAPALA) "Arga Dahana";  
d. UKM Korps Sukarelawan Remaja (KSR);  
e. UKM Jurnalistik;  
f. UKM Forum Mahasiswa Islam (FORMI);  
g. UKM Persekutuan Mahasiswa Kristen Katholik (PMKK);   
h. UKM Paduan Suara “Ning Nong”; 
i. UKM Seni Kampus (SEKAM); 
j. UKM Olah Raga; 
k. Komunitas Mahasiswa Kreatif (KMK); 
l. Koperasi Mahasiswa (KOPMA).  
 

Organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas terdiri dari Badan Eksekutif 
Mahasiswa (BEM) Fakultas dan Himpunan Mahasiswa Jurusan. 
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KEGIATAN KEMAHASISWAAN 
 

Dalam rangka mengembangkan potensi mahasiswa, dilakukan kegiatan 
kemahasiswaan yang dapat dikategorikan sebagai berikut: 
1) Kegiatan Intra Kurikuler  

Kegiatan pendidikan yang terstruktur dan terjadwal dan diberikan sks. 
Kegiatan ini antara lain meliputi: perkuliahan, praktikum, ujian, kuliah 
lapangan, KKN, yang umumnya bersifat wajib.  

2) Kegiatan Ekstra Kurikuler  
Kegiatan untuk melengkapi kegiatan intra kurikuler dalam rangka 
mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dilaksanakan baik di dalam 
maupun di luar kampus namun tidak dimaksudkan untuk mendapatkan sks.  
Kegiatan ini meliputi:  

• Penalaran dan Keilmuan  
Kebutuhan pokok untuk mengembangkan penalaran dan keilmuan 
merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi sesuai tugas utamanya 
sebagai seorang mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di perguruan 
tinggi. Kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui kegiatan intra kurikuler 
seperti dalam perkuliahan dan pelatihan, dan dilengkapi kegiatan 
penalaran dan keilmuan ekstra kurikuler seperti forum akademik yakni 
stadium generale, simposium, seminar, lomba karya ilmiah dsb. 

• Minat dan Bakat  
Kebutuhan pokok pengembangan minat dan bakat, baik dalam rangka 
peningkatan keterampilan, peningkatan apresiasi dan peningkatan 
kesegaran jasmani dapat dipenuhi antara lain melalui kegiatan olah 
raga, kesenian, penerbitan kampus, pramuka kampus dsb.  

• Kesejahteraan Mahasiswa  
Kebutuhan pokok untuk memenuhi kesejahteraan jasmani dan rohani 
mahasiswa sehingga memungkinkan para mahasiswa dapat 
menyelesaikan studinya dengan hasil yang bermutu dan dalam jangka 
waktu yang tepat, antara lain dapat dipenuhi melalui pemberian 
beasiswa, koperasi mahasiswa, kegiatan kerokhanian dsb.  

• Bhakti (dan kepekaan) Sosial Mahasiswa  
Dalam rangka pengembangan dan aktualisasi diri mahasiswa juga 
melaksanakan bhakti sosial/pengabdian kepada masyarakat dan 
menyalurkan aspirasi mahasiswa antara lain melalui kegiatan Kemah 
Bhakti Mahasiswa, penyuluhan, penyuntikan massal dsb. 



75 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORMA DAN ETIKA  
KEHIDUPAN KAMPUS 

UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
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SALINAN 
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MURIA KUDUS 

Nomor : 13/AK.UMK/Kep./A.01.02/VI/2016 

 
Tentang 

NORMA AKADEMIK DAN ETIKA KEHIDUPAN KAMPUS 
MAHASISWA UNIVERSITAS MURIA KUDUS 

 
REKTOR UNIVERSITAS MURIA KUDUS 

 
Menimbang  :  a.  Bahwa selama ini mahasiswa Universitas Muria Kudus 

belum mempunyai Norma Akademik dan Kehidupan 
Kampus, sebagai suatu pedoman dalam bersikap dan 
berperilaku selaku bagian dari masyarakat kampus 
Universitas Muria Kudus. 

  b. Bahwa untuk menumbuhkan sikap/perilaku mahasiswa 
Universitas Muria Kudus sebagaimana termaksud pada 
huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor. 

 
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional 
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi 
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 
Perguruan Tinggi 

  4. Keputusan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah 
VI Jawa Tengah Nomor 029/K/Kep/VI/1980 tentang 
Pendirian Universitas Muria Kudus 

  5. Statuta Universitas Muria Kudus Tahun 2012 
 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan 
Pertama : Norma Akademik dan Etika Kehidupan Kampus Mahasiswa 

Universitas Muria Kudus sebagaimana terlampir pada Keputusan 
ini. 
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Kedua : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan 
ini dibebankan pada Angaran Pendapatan dan Belanja 
Universitas Muria Kudus. 

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan 
keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 

 
Ditetapkan di Kudus 
Pada tanggal : 15 Juni 2016 
Rektor, 

Cap ttd. 
Dr. Suparnyo, SH, MS 
NIDN. 0628096201 

 
Salinan disampaikan kepada : 
1.  Ketua Yayasan Pembina UMK; 
2. Dekan di lingkungan UMK; 
3. Ka. Biro di lingkungan UMK: 
4.    Ka. Badan Penjaminan Mutu; 
5. Ka. Lembaga di lingkungan UMK; 
6. Ka. UPT di lingkungan UMK. 

Disalin sesuai dengan aslinya 
Ka. Biro Administrasi Akademik dan 
Kemahasiswaan 

Cap ttd 
Hendrastuti Qutsyi, S.E. 
NIS. 0610702010102063 
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SALINAN 
LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MURIA KUDUS 

Nomor : 13/AK.UMK/Kep./A.01.02/VI/2006 
Tanggal : 15 Juni 2016 

 
NORMA AKADEMIK DAN ETIKA KEHIDUPAN KAMPUS 

MAHASISWA UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
 
 
A. PENDAHULUAN 

Norma akademik adalah pedoman tata nilai yang wajib ditaati oleh 
setiap mahasiswa Universitas Muria Kudus, berkenaan dengan pelaksanaan 
kegiatan akademik yang dilaksanakannya. 

Proses dan prosedur pelaksanaan kegiatan akademik yang harus diikuti 
setiap mahasiswa Universitas Muria Kudus dijabarkan di dalam Pedoman 
Akademik. 

Norma akademik dan etika kehidupan kampus mencakup pula penjelasan 
tentang bentuk-bentuk pelanggaran akademik dan non-akademik, yang secara 
langsung ataupun tidak langsung dapat mengganggu kelancaran studi 
mahasiswa Universitas Muria Kudus. 

Kampus Universitas Muria Kudus merupakan pusat semua aktivitas 
akademik dan pendukungnya yang dilaksanakan oleh Universitas Muria Kudus 
dalam mewujudkan misi dan fungsi perguruan tinggi. Guna menjamin 
pelaksanaan tugas pokok Tri Dharma Perguruan Tinggi, Universitas Muria Kudus 
perlu menyusun pedoman pelaksanaan semua kegiatan belajar mengajar itu 
secara terpadu, baik yang menyangkut waktu pelaksanaan semua kegiatan-
kegiatan itu maupun ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi oleh 
mahasiswa Universitas Muria Kudus. 

Etika kampus adalah himpunan peraturan/ketentuan yang mengatur 
tentang perilaku/tata krama yang berlaku bagi seluruh mahasiswa Universitas 
Muria Kudus. 

Tata krama Universitas Muria Kudus adalah kebiasaan sopan santun 
pergaulan sesama warga kampus Universitas Muria Kudus yang mencerminkan 
citra masyarakat ilmiah yang meliputi hubungan antar sivitas akademika 
Universitas Muria Kudus, yang dilandasi sikap saling menghormati /menghargai 
satu sama lain. 
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B.  TUJUAN 

Memberi arahan yang jelas kepada mahasiswa Universitas Muria Kudus 
tentang hal-hal yang seharusnya dilakukan berkaitan dengan kegiatan akademik 
dan non akademik beserta masalah-masalah yang timbul berkenaan dengan 
pelanggaran atas hal-hal tersebut. 
 
C. ETIKA KAMPUS 
Etika ini terdiri atas 2 (dua) bagian penting, yaitu bagian ketertiban dan bagian 
tata krama. 
1. Ketertiban 

Ketentuan-ketentuan dimaksud meliputi : 
(a) Atribut : 

 Mahasiswa Universitas Muria Kudus harus berpakaian menurut norma 
kepatutan berkenaan dengan bentuk/ sifat kegiatan yang dilakukan, 
antara lain: 
1). Untuk mengikuti seluruh kegiatan kurikuler dan ko-kurikuler di 

dalam kampus pada  umumnya: Harus berpakaian sopan, rapi, 
bersepatu dan tidak mengenakan baju kaos tanpa kraag kecuali 
ditetapkan lain serta rambut tersusun rapi. 

2). Untuk mengikuti kuliah, ujian, menghadap dosen, pejabat struktural 
fakultas, universitas dan yayasan, melaksanakan proses 
administrasi dan kunjungan ke perpustakan: Harus berpakaian 
sopan, rapi bersepatu dan tidak mengenakan baju kaos tanpa 
kraag dan tidak mengenakan topi. 

3). Untuk praktikum: Wajib berpakaian sesuai dengan aturan yang 
berlaku. 

4). Untuk olah raga: Wajib mengenakan pakaian olah raga yang 
sesuai. 

5). Untuk acara/kegiatan seremonial atau yang bersifat resmi, baik 
ditingkat fakultas maupun universitas: Wajib mengenakan jaket 
almamater. 

(b) Kebersihan dan tatanan lingkungan 
Setiap mahasiswa Universitas Muria Kudus: 
1). Wajib selalu menjaga kebersihan lingkungan fisik kampus 

Universitas Muria Kudus, yang meliputi bangunan berikut alat 
kelengkapannya, ruang terbuka dan tanaman yang ada di 
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dalamnya. 
2). Dilarang merokok di dalam semua gedung di lingkungan kampus 

baik pada saat mengikuti kegiatan akademik/non akademik 
ataupun tidak. 

3). Dilarang membuat dan/atau menempelkan tulisan atau coretan, 
gambar, pamflet atau selebaran pada dinding bangunan dan 
asesorisnya di lingkungan kampus Universitas Muria Kudus tanpa 
ijin pimpinan Universitas atau yang ditunjuk untuk itu. 

4). Wajib membersihkan dan menata kembali tata ruang dan 
lingkungan luar sekitar bangunan/ruangan di lingkungan kampus 
Universitas Muria Kudus, yang telah selesai digunakan untuk suatu 
kegiatan. 

5). Wajib menjaga kerapian dan kelestarian semua fasilitas fisik untuk 
perkuliahan, praktikum dan fasilitas fisik pendukungnya yang 
tersedia seperti kebun percobaan, workshop, tempat parkir, 
perangkat unit-unit layanan teknis, fasilitas olah raga/ aktivitas 
kemahasiswaan yang ada, termasuk taman-taman di lingkungan 
kampus Universitas Muria Kudus. 

6). Wajib menjaga kebersihan lingkungan kampus, dengan cara : 
a. Membuang sampah hanya di tempat sampah yang tersedia, 

dengan tetap menjaga kebersihan kawasan sekitar tempat 
sampah itu berada. 

b. Buang air kecil/besar, muntah atau semacamnya hanya 
dikamar mandi/toilet/WC, dan menjaga kebersihan kamar 
mandi/toilet/WC tersebut setelah selesai digunakan. 

7). Pemanfaatan fasilitas fisik seperti tercantum pada butir-butir 4 dan 
5 di atas dilakukan atas dasar ketentuan yang berlaku. 

8). Dilarang menempatkan barang atau perlengkapan bekas kegiatan 
akademik, kemahasiswaan atau kegiatan lain di lingkungan 
kampus, kecuali di tempat-tempat yang ditentukan untuk itu. 

9). Agar memarkir kendaraan bermotor pada tempat yang telah 
disediakan. 
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(c) Keamanan dan Kenyamanan 
1) Keamanan dan kenyamanan kampus adalah kondisi lingkungan 

kampus yang mampu memberikan rasa tentram baik secara fisik 
maupun psikis bagi setiap warga kampus. 

2) Setiap mahasiswa wajib ikut menciptakan, memelihara dan 
menjaga kondisi lingkungan kampus yang tentram, antara lain 
dengan cara : 
a. Mematuhi aturan sopan santun di lingkungan kampus. 
b. Mencegah/mengingatkan/melaporkan hal-hal yang dapat 

mengganggu keamanan, keyamanan serta ketentraman di 
lingkungan kampus. 

c. Tidak melakukan kegiatan yang dapat mengganggu 
pelaksanaan kegiatan pendidikan (misalnya kuliah, ujian) yang 
dapat memberikan rasa tidak nyaman bagi mahasiswa lainnya 
dan kegiatan administrasi. 

3) Guna menjaga ketentraman lingkungan kampus, setiap mahasiswa 
dilarang : 
a. Memiliki, membawa, menkonsumsi dan mengedarkan minuman 

keras, narkotika, obat-obat terlarang atau segala jenis zat yang 
dipersamakan dengan itu. 

b. Menyimpan, membawa atau menggunakan senjata tajam, 
senjata api atau bahan peledak tanpa dilengkapi izin yang sah. 

c. Berjudi. 
d. Melakukan perbuatan pelecehan, pelanggaran fisik, psikis 

ataupun seksual, yang dapat menimbulkan rasa sakit/cedera 
fisik atau psikis/mental atau terganggunya perasaan 
/kehormatan orang lain serta melakukan perbuatan tidak sopan 
lainnya. 

 
2. Tata Krama 

a) Pergaulan 
Pergaulan meliputi : 
1).  Hubungan antar manusia atau komunikasi antar sivitas akademika 

Universitas Muria Kudus. 
2).  Dalam bergaul, faktor perhatian antar sivitas akademika Universitas 

Muria Kudus sangat menentukan kondusifitas kampus. 
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b) Komunikasi antar warga kampus Universitas Muria Kudus, baik yang 
bersifat langsung (tatap muka) maupun melalui sarana komunikasi 
(telepon, surat, dll) dilakukan atas dasar norma kepatutan/sopan santun 
yang berlaku di kalangan masyarakat. 

c) Pergaulan masyarakat kampus Universitas Muria Kudus hendaknya 
mencerminkan sikap toleransi antar umat beragama, antara lain : 
1). Membudayakan sikap saling menghormati dan saling pengertian 

antar pemeluk agama yang sama/berbeda antar warga kampus 
Universitas Muria Kudus, dimana unsur mahasiswa hendaknya 
mampu menjadi contoh yang baik untuk sikap toleransi antar 
pemeluk agama tersebut. 

2). Tidak menampakkan sikap penonjolan diri yang berlebihan 
sehubungan dengan ibadah/kegiatan religius yang dilakukan sesama 
mahasiswa/warga kampus yang berbeda agama, yang dapat 
mengganggu kekhusyukan/kelancaran ibadah atau kegiatan religius 
tersebut dan/atau merusak ilkim toleransi antar umat agama yang 
berbeda. 

3). Menghindari hal-hal yang dapat mengarah/memicu munculnya 
perselidsihan bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar 
Golongan) termasuk yang menyangkut hal kesetaraan jenis/gender, 
baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muria Kudus. 

 
D. PELANGGARAN AKADEMIK DAN PELANGGARAN NON-AKADEMIK 

Semua yang bertentangan dengan norma akademik dan etika/tata krama 
kehidupan kampus merupakan suatu pelanggaran. 
Jenis pelanggaran tersebut mencakup : 
1. Pelanggaran Akademik 

Bentuk-bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran 
akademik, antara lain meliputi : 
a) Penyontekan 

Dengan sengaja, melakukan kecurangan atau mencoba melakukan 
kecurangan dalam mengikuti setiap bentuk kegiatan evaluasi hasil 
belajar. 
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b) Pemalsuan 
Dengan sengaja ataupun tidak, atau tanpa izin, mengganti, 
mengubah/memalsukan nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu 
tanda mahasiswa, tugas-tugas, laporan praktikum, atau tanda tangan 
setiap bentuk dokumen resmi kegiatan akademik. 

c) Membantu/mencoba membantu pelanggaran larangan 
Membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau 
prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya hal-hal yang terlarang di 
dalam kegiatan akademik. 

d) Ikut serta melanggar larangan kegiatan akademik 
Dengan sengaja atau tidak mengajak, menyuruh ataupun ikut serta 
melakukan hal-hal yang terlarang di dalam kegiatan akademik. 

e) Plagiat 
Tanpa melalui prosedur yang dibenarkan, dengan sengaja 
menggunakan pernyataan atau hasil karya orang lain baik sebagian 
atau keseluruhan, sebagai pernyataan atau hasil karya sendiri, dalam 
suatu kegiatan akademik. 

f) Penyuapan 
Mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara 
membujuk, menjanjikan hadiah ataupun mengancam, dengan maksud 
mengubah hasil penilaian atas prestasi akademiknya. 

g) Perjokian 
1) Menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik. 

Menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan bagi 
kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak 
diri sendiri, dalam kegiatan akademik.  

2) Menyuruh orang lain menggantikan kedudukannya dalam mengikuti 
kegiatan akademik, seperti test, ujian atau yang sejenisnya, 
melakukan praktikum, penelitian atau tugas akhir, mengerjakan 
tugas mata kuliah, atau tugas akademik lainnya. 
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2. Pelanggaran Non Akademik 
Perbuatan-perbuatan yang tergolong dalam pelanggaran non akademik, 
antara lain meliputi:  
a).  Perkelahian/pemukulan/penganiayaan  
b).  Pencurian  
c).  Perusakan fasilitas (sarana dan prasarana) kampus  
d).  Pelanggaran kesusilaan  
e).  Pelanggaran etika pergaulan (penghinaan)  
f).  Pelanggaran penggunaan fasilitas 

 
E.  PENGHARGAAN DAN SANKSI 
1. Penghargaan 
a) Bidang kegiatan yang dapat memperoleh penghargaan: 

Meraih prestasi terbaik pada kegiatan-kegiatan kurikuler, ko-kurikuler dan 
ekstra kurikuler di Universitas Muria Kudus, dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
1) Prestasi belajar, antara lain berupa: Mahasiswa berprestasi belajar terbaik 

tingkat fakultas maupun universitas.  
2) Prestasi kemahasiswaan, antara lain berupa: Pemenang lomba karya tulis 

ilmiah, olah raga dan kesenian tingkat lokal, regional dan seterusnya.  
3) Prestasi khusus, antara lain: Berhasil mengamankan lingkungan kampus 

Universitas Muria Kudus dari tindak kejahatan. 
b) Bentuk-bentuk penghargaan: 
 Bentuk-bentuk penghargaan yang diberikan dapat berupa: 

1) Piagam penghargaan, plakat, vandel atau bentuk cinderamata lainnya.  
2) Bantuan finansial yang antara lain berupa pemberian hadiah tabungan, 

peringanan biaya studi, pemberian beasiswa dan lain-lain. 
3) Menyertakan mahasiswa berprestasi tersebut sebagai wakil/anggota 

kontingen Universitas Muria Kudus, dalam event-event antar perguruan 
tinggi baik pada tingkat lokal, regional, nasional maupun intemasional. 
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2. Sanksi 
a) Jenis-jenis Sanksi 

1) Sanksi atas pelanggaran akademik dapat berupa 
a. Peringatan keras secara lisan atau tertulis oleh Ketua Program 

Studi/Pimpinan Fakultas. 
b. Pengurangan nilai mata kuliah akibat adanya pelanggaran akademik 

yang dilakukan oleh mahasiswa seperti yang dijabarkan pada butir 
D.1.(Bentuk-bentuk Pelanggaran Akademik) ketentuan ini, atas 
permintaan Ketua Program Studi atau Pimpinan Fakultas kepada 
dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan.  

c. Menyatakan tidak lulus ujian (memberi nilai E) suatu mata kuliah 
akibat pelanggaran akademik yang dilakukan mahasiswa seperti yang 
dijabarkan pada butir D.1. (Bentuk-bentuk Pelanggaran Akademik) 
ketentuan ini, atas permintaan Ketua Program Studi atau Pimpinan 
Fakultas kepada dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan.  

d. Pencabutan sementara hak mengikuti kegiatan akademik bagi 
mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik sesuai dengan 
butir D.1. ketentuan ini oleh Pimpinan Universitas.  

e. Pemecatan/pencabutan status kemahasiswaan bagi mahasiswa yang 
melakukan pelanggaran akademik sesuai dengan butir D.1. ketentuan 
ini oleh Pimpinan Universitas. 

2) Sanksi akibat pelanggaran non-akademik 
Bentuk-bentuk sanksi yang dikenakan dapat berupa:  
a. Peringatan ringan/teguran/pembinaan 
b. Peringatan keras 
c. Perbaikan/penggantian 
d. Pembatalan/pencabutan izin kegiatan 
e. Skorsing 
f. Pencabutan status mahasiswa 

g. Tindakan hukum sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku 
 

b) Prosedur Penjatuhan Sanksi 
Untuk menjatuhkan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan tindakan 
pelanggaran tersebut di atas, perlu ditempuh prosedur sebagai berikut: 
1) Laporan oleh petugas atau pejabat, kepada Ketua Program Studi atau 

pejabat yang berwenang, secara tertulis. 



87 

 

2) Pemeriksaan kebenaran laporan tersebut dilakukan oleh pimpinan 
fakultas atau tim pencari fakta yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas.  

3) Berdasarkan atas Berita Acara Pemeriksaan dan pencarian fakta 
(pengumpulan data dan informasi) kasus di atas, pimpinan fakultas 
mengusulkan penjatuhan sanksi bagi mahasiswa yang bersangkutan 
kepada pimpinan universitas.  

4) Dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan dan hasil pencarian 
fakta tersebut, pimpinan universitas mengadakan rapat khusus guna 
menindaklanjuti usulan penjatuhan sanksi oleh pimpinan fakutas dan 
menetapkan bentuk sanksi yang akan dikenakan kepada mahasiswa yang 
bersangkutan.  

Rapat khusus termaksud dihadiri oleh:  
-  Pimpinan fakultas yang bersangkutan  
-  Tim pencari fakta dari fakultas bersangkutan 

 
Ditetapkan di Kudus 
Pada tanggal : 15 Juni 2016 
Rektor, 

Cap ttd. 
Dr. Suparnyo, SH, MS 
NIDN. 0628096201 

 

 
Disalin sesuai dengan aslinya 
Ka. Biro Administrasi Akademik dan 
Kemahasiswaan 

Cap ttd 
Hendrastuti Qutsyi, S.E. 
NIS. 0610702010102063 
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UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
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HAK MAHASISWA 
Setiap mahasiswa Universitas Muria Kudus mempunyai hak:  
1. Berorganisasi menurut Peraturan Perundangan yang berlaku;  
2. Memperoleh pembinaan menurut hirarkhi;  
3. Memperoleh kesejahteraan, perlakuan dan kesempatan menurut peraturan 

perundangan yang berlaku;  
4. Menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Universitas Muria Kudus 

menurut peraturan perundangan yang berlaku;  
5. Menyampaikan saran, pendapat dan keinginan melalui jalur kelembagaan 

yang ada serta menurut hirarkhi prosedur yang berlaku;  
6. Melaksanakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab dalam 

pengkajian dan atau pengembangan ilmu, teknologi dan seni;  
7. Mengembangkan otonomi keilmuan sesuai bidang studi masing masing; 
8. Memperoleh pendidikan dalam bidang ilmu atau program yang diminati sesuai 

dengan ketentuan perundangan yang berlaku;  
9. Memperoleh layanan bidang akademik berdasarkan minat, bakat dan 

kemampuannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
10. Mengikuti program-program kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh 

Universitas Muria Kudus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; 
11. Menyelesaikan studi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 
 
KEWAJIBAN MAHASISWA 
Setiap mahasiswa Universitas Muria Kudus berkewajiban:  
1. Memenuhi persyaratan sesuai dengan statusnya menurut peraturan 

perundangan yang berlaku;  
2. Melaksanakan tugas dan kewajibannya, serta mematuhi dan melaksanakan 

peraturan perundangan yang berlaku;  
3. Menjunjung tinggi nama baik, serta kehormatan Universitas Muria Kudus;  
4. Sopan dalam berpakaian dan bertingkah laku;  
5. Jujur dalam melakukan proses belajar mengajar, meneliti, membuat karya 

tulis dan dalam melakukan tindakan lain yang menyangkut nama Universitas 
Muria Kudus;  

6. Berdisiplin dalam melakukan tugas-tugas Universitas Muria Kudus;  
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7. Meminta ijin kepada Pimpinan Universitas Muria Kudus sebelum melakukan 
kegiatan yang menyangkut Universitas Muria Kudus, baik di dalam kampus 
maupun di luar kampus, baik perorangan maupun kelompok;  

8. Menjunjung tinggi etika akademik bagi Dosen dan Mahasiswa dalam 
melaksanakan kegiatan/tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan 
yang berlaku. 

 
SANKSI DISIPLIN 

Setiap pelanggaran yang dilakukan Warga Kampus, termasuk 
mahasiswa diberikan sanksi disiplin berupa:  
1 Teguran dan atau peringatan secara lisan dan atau tertulis;  
2 Mengganti semua kerusakan atau kerugian yang ditimbulkannya;  
3 Larangan mengikuti kegiatan akademis dan kegiatan Universitas Muria Kudus 

lainnya untuk jangka waktu I (satu) semester; 
4 Skorsing, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;  
5 Dicabut statusnya sebagai warga kampus Universitas Muria Kudus. 
 
PENGHARGAAN 
Penghargaan dapat diberikan kepada mahasiswa yang berjasa dan atau 
berprestasi, berupa : 
1. Piagam Penghargaan 
2. Beasiswa bagi yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang ditetapkan 

untuk masing-masing beasiswa. Beasiswa berasal dari: 
a. Beasiswa Djarum 
b. Bantuan Beasiswa PPA (Peningkatan Prestasi Akademik) 
c. Beasiswa Bidikmisi 
d. Beasiswa Yayasan Pembina UMK 
e. Beasiswa Dinas Pendidikan Jawa Tengah 
f. Beasiswa Pemerintah Kabupaten Kudus 
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PIMPINAN  
FAKULTAS PSIKOLOGI 

 
 

Iranita Hervi Mahardayani, S.Psi, M.Psi. 
Dekan Fakultas Psikologi 

Dhini Rama Dhania, S.Psi, M.Si. 
Sekretaris Fakultas Psikologi 

Fajar Kawuryan , S.Psi, M.Si. 
Ka. Prodi Psikologi 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. Sejarah & Perkembangan Fakultas Psikologi 
Program Studi Psikologi didirikan pada tanggal  5 Juli  2002 

berdasarkan SK Dirjen Dikti Nomor: 1324/D/T/2002, diperpanjang dengan SK 
Dirjen Dikti Nomor: 4564/D/T/2004 tanggal 25 Nopember 2004 dan SK 
Kopertis Nomor: 1821/D/T/K-VI/2009 tanggal 7 April 2009.  

Awalnya Program Studi Psikologi secara struktural berada di bawah 
Rektor  dan  berubah menjadi Fakultas Psikologi berdasarkan Keputusan 
Rektor UMK Nomor: 08/R.UMK/Sekt/Kep/D.09.04/VIII/2007  Tanggal 31 
Agustus 2007. Pada tanggal 30 Oktober 2008 dengan SK: 027/BAN-PT/Ak-
XI/S1/X/2008 Terakreditasi.   

Fakultas Psikologi mengelola pendidikan jenjang Strata Satu (S-1), yang 
diharapkan akan menghasilkan sarjana psikologi yang profesional dan siap 
pakai dalam dunia kerja di berbagai lembaga, baik lembaga pemerintah 
maupun swasta.  

Salah satu usaha yang dilakukan Fakultas Psikologi adalah dengan 
memberlakukan kurikulum perguruan tinggi (KPT) yang berbasis KKNI 
(Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) sehingga dapat menyesuaikan diri 
dengan berbagai perkembangan serta kebutuhan masyarakat yang sesuai 
dengan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang partisipatif dan 
terintegratif.   

 
B. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Psikologi 

1. Visi 
Menjadi salah satu Fakultas Psikologi yang terkemuka di Indonesia 
dengan menerapkan nilai-nilai moral , budaya, inovatif dan mandiri, pada 
tahun 2025 

2. Misi 
a. Menyelenggarakan dan mengembangkan kehidupan akademik yang  

terbuka, partisipatif , dan kritis  
b. Aktif dan kreatif dalam mengembangkan tri dharma perguruan tinggi 

yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas 
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c. Menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi keilmuan, santun, 
dan mampu bersaing secara global. 

3. Tujuan  
a. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengembangkan 

kompetensi keilmuan berdasarkan moral  
b. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

kreatif dan inovatif dalam mengembangkan ilmu psikologi yang dapat 
diaplikasikan oleh masyarakat luas 

c. Menghasilkan kolaborasi dan kemitraan yang berkelanjutan dengan 
stakeholder untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

4. Sasaran 
a. Memantapkan pencapaian visi misi dan tujuan Fakultas Psikologi 
b. Peningkatan kuantitas dan kualitas mahasiswa  
c. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di 

lingkungan Fakultas 
d. Peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat 
e. Peningkatan kuantitas dan kualitas kemitraan dengan stake holder 
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C. Organisasi Fakultas Psikologi 
Fakultas psikologi dipimpin oleh seorang Dekan dibantu oleh  Sekretaris 

Fakultas dan Ketua Program Studi. Dekan diangkat, bertanggung jawab, dan 
diberhentikan oleh Rektor atas usulan Senat Fakultas untuk masa jabatan 4 
(empat) tahun.  

Tugas Dekan adalah memimpin penyelenggaraan pendidikan, 
penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik, 
tenaga kependidikan fakultas, mahasiswa dan bertanggung jawab kepada 
Rektor dengan secara rutin mengadakan rapat koordinasi minimal satu bulan 
sekali.  

Tugas sekretaris fakultas membantu dekan di bidang akademik dan non 
akademik, mewakili dekan dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, 
penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan pengembangan, 
membina tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, mahasiswa, dan 
hubungan alumni.  

Ketua Program Studi bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan 
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, mengembangkan 
program studi dan laboratorium, pembinaan akademik bagi peserta didik, 
pembinaan keilmuan bagi tenaga pendidik, mengembangkan program studi, 
serta melaksanakan dan mengembangkan kurikulum. 

Di fakultas selain pimpinan, terdapat pelaksana akademik yaitu Ketua 
Laboratorium dan Koordinator Pusat Kajian Psikologi yang terdiri dari kajian 
Psikologi Klinis, kajian Psikologi Sosial, kajian Psikologi Industri dan 
Organisasi, kajian Psikologi Pendidikan dan Perkembangan, serta kajian 
Psikologi Olahraga. 

Pelaksana administratif dilakukan oleh staf karyawan.  Pembuatan, 
pemantaun dan evaluasi peraturan fakultas  dilakukan oleh senat fakultas 
yang anggotanya terdiri dari perwakilantenaga pendidik, koordinator bagian, 
serta pimpinan fakultas. 
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Olah Raga

Hubungan Konsultatif 

Hubungan struktural Administrasi

Pusat Kajian Psikologi

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS MURIA KUDUS

Kepala Laboratorium

Latifah Nur Ahyani, S.Psi, M.A

Laboran

Senat Fak Psi

DEKAN

Iranita Herv i M, S.Psi, M.Psi

Ketua Program Studi

Fajar Kawuryan, S.Psi, M.Si

Sekretaris Fakultas

Dhini Rama Dhania, S.Psi, M.Si
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D. Kajian Psikologi Terapan Insight (KPT Insight) 
Kajian Psikologi Terapan Insight merupakan lembaga pelayanan 

masyarakat  dari Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus yang bergerak 
dalam bidang pengembangan potensi dan kemampuan manusiawi.  

Lembaga ini didukung para staf pengajar dan  praktisi profesional di 
bidang pengembangan SDM. Aktivitas pelayanan KPT Insight meliputi : 
1. Konsultasi psikologi, pendidikan dan pelatihan  serta penelitian  SDM 
2. Tes Psikologi / Psikotes (IQ, minat bakat, persiapan masuk sekolah, 

seleksi karyawan) dan  asesmen psikologi  
3. Pelatihan Outbound 
4. Pelayanan tumbuh kembang anak 

 
Beberapa aktivitas yang sudah dilakukan selama 5 tahun terakhir 

antara lain:  
1. Asesmen Psikologi Calon Anggota KPU Kabupaten Kudus, September 

2008 
2. Psikotes SMA Muhammadiyah Pati, 2008  
3. Psikotes Playgroup Siti Khotijah, Jepara, 2009 
4. Asesmen Psikologi  Calon Tenaga Pendamping Wirausaha Dinas 

Sosial, Tenaga Kerja  dan Transmigrasi Kabupaten Kudus, 2009  
5. Asesmen Psikologi Karyawan BUMD di  Kudus,  2009 
6. Outbound Karyawan PR Sukun Bagian Pemasaran, 2009  
7. Psikotes  Persiapan Masuk Sekolah di SD Islam Terpadu ,  2009 
8. Outbound MTs Muhammadiyah Kudus,  2009 
9. Outbound MI Muhammadiyah Kudus,  2009 
10. Outbound Kampung English, Temulus Mejobo, Kudus, 2009  
11. Outbound PT StarOne Mitra Telekomunikasi, 2009 
12. Asesmen Psikologi pada Calon Karyawan PD BPR Bank Pasar, 2009 
13. Psikotes Calon karyawan PT Suzuki finance Indonesia, Kudus 2009 
14. Psikotes Calon Karyawan pada PT Supra Sumber Citra, 2010 
15. Psikotes Calon Karyawan pada PT Askes (Persero) Cabang Kudus, 

2010.  
16. Outbound MOS MA Al-Alawiyah, Jepara, 2010 
17. Psikotes siswa berkebutuhan khusus SD Bonang, Demak, 2012 
18. Psikotes siswa berkebutuhan khusus SD Bolo, Demak, 2012 
19. Psikotes siswa SMK Wisudha Karya, 2012 
20. Psikotes siswa berkebutuhan khusus SD Balerejo, Demak, 2012 
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21. Psikotes calon karyawan BPR Bank Pasar, Kudus, 2012 
22. Psikotes calon karyawan Tiga Raksa, Kudus,  2012 
23. Psikotes calon karyawan PDAM Kudus,  2012 
24. Asesmen Psikologi Calon Anggota KPU Kabupaten Pati, Blora, 

Rembang, 2013 
25. Psikotes Calon karyawan PT SAMI Jepara, 2014-2015 
26. Pembekalan dunia Kerja siswa SMK Ma’arif Kudus,2016 
27. Psikotes Persiapan Masuk Sekolah SD Birrul Walidain, 2016 
28. Evaluasi Kinerja PEMDA Pati, 2016 
 

E. Profil Lulusan Fakultas Psikologi 
Profil Sarjana Psikologi Universitas Muria Kudus: 
1. Konsultan (Pendidikan, Pengembangan SDM, Tumbuh kembang, 

Kesehatan Masyarakat) 
2. Asisten Peneliti di bidang perilaku manusia 
3. Asisten Psikolog, dengan mengenal dan memahami berbagai macam 

alat dan metode pengukuran psikologi. 
4. Pengajar 
5. Pengembang pendidikan anak usia dini 
6. Pengembang pendidikan inklusi 
7. Perancang, Pendamping, dan fasilitator komunitas 
8. Konselor yang mampu mengidentifikasi & menganalisis gangguan 

psikologis 
9. Pelaku usaha mandiri 
10. Fasilitator dan motivator dalam program pelatihan 
11. Staf di bidang SDM 
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F. Kompetensi Lulusan 

NO 
PROFIL 

SARJANA 
PSIKOLOGI 

DESKRIPSI 
TUGAS 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 
Asisten 
psikolog 

Melakukan tugas 
sebagai asisten 
psikolog 
berdasarkan 
kompetensinya 
sesuai dengan 
Kode Etik Psikologi 
Indonesia. 

X X X X   X X X X   X X 

2 
Pelaku 
usaha 
mandiri 

Mendirikan,  
melaksanakan, dan 
mengembangkan 
usaha mandiri.  

X X X         X X   X X 

3 
Asisten 
peneliti 

Melakukan tugas 
sebagai asisten 
peneliti sesuai 
dengan 
kompetensinya 
dalam penelitian 
ilmiah 

X X X X X     X X X X X 

4 

Konsultan 
(Pendidikan, 
SDM, 
Tumbuh 
kembang, 
Kesehatan 
masyarakat) 

Melayani konsultasi 
dalam pekerjaan 
yang terkait dengan 
persoalan psikologi 
dalam 
ranahpendidikan, 
organisasi, dan 
sosial, sesuai 
dengan 
kewenangannya 
dan kode etik 
psikologi 

X X X X   X X X X   X X 



444 

 

NO 
PROFIL 

SARJANA 
PSIKOLOGI 

DESKRIPSI 
TUGAS 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

5 

Fasilitator 
dan 
motivator 
dalam 
program 
pelatihan 

Memfasilitasi 
pengembangan 
individu dan 
organisasi sesuai 
dengan kompetensi 
dan kebutuhan 
program. 

X X X X X X X X X   X X 

6 
Staf di 
bidang SDM 

Melaksanakan 
proses rekruitmen, 
seleksi, dan 
pelatihan dalam 
sistem 
pengembangan 
SDM.  

X X X X       X X   X X 

7 Pengajar 

Mengajar, melatih, 
dan 
mengembangkan 
nilai-nilai moral 
dengan pendekatan 
psikologis pada 
siswa usia dini, ABK 
dan pendidikan 
dasar. 

X X X X X X X X X   X X 

8 

Pengemban
g pendidikan 
inklusi dan 
anak usia 
dini 

Memahami 
perkembangan 
manusia, 
manajemen 
pendidikan, 
manajemen kelas, 
evaluasi pendidikan  

X X X X   X X X X     X 



445 

 

NO 
PROFIL 

SARJANA 
PSIKOLOGI 

DESKRIPSI 
TUGAS 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

9 Konselor 

Melakukan 
observasi, interview, 
dan konseling, 
terhadap individu, 
organisasi, 
kelompok, 
komunitas.  

X X X X   X X X X   X X 

10 

Perancang, 
Pendamping 
dan 
fasilitator 
komunitas 

Membuat 
rancangan dan 
memfasilitasi 
komunitas sesuai 
dengan kompetensi 
dan kebutuhan 
program. 

X X X X X X X X X   X X 

 
Keterangan : 
I  :  (Nilai moral, Pluralisme dan Empati) 
II  :  (Konsep dan teori Psikologi) 
III  :  (Kemampuan Kerja) 
IV  :  (Kemampuan Asesmen) 
V  :  (Kemampuan Pengukuran Psikologis) 
VI  :  (Kemampuan pemecahan masalah psikologis) 
VII  :  (Kemampuan Intervensi Psikologis) 
VIII  :  (Kemampuan Hubungan Profesional dan Interpersonal) 
IX  :  (Kemampuan Komunikasi) 
X  :  (Kemampuan Penelitian) 
XI  :  (Pengembangan Diri) 
XII  :  (Etika Psikologi) 
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G. Kompetensi Lulusan Fakultas Psikologi 
H. Kurikulum Fakultas Psikologi 

Adanya perubahan yang sedemikian pesat dalam masyarakat global, 
salah satu bentuk perubahan tersebut diberlakukannya Masyarakat Ekonomi 
Asia ( MEA ) pada tahun 2015 menyebabkan sistem pendidikan tinggi juga 
harus berubah sesuai dengan tuntutan tersebut, termasuk perubahan 
terhadap kurikulum yang disusunnya.  

Guna mengantisipasi perubahan tersebut sejak tahun 2012 kurikulum di 
perguruan tinggi mengalami sedikit perubahan dengan memberikan ukuran 
penyetaraan capaian pembelajaran dan dikenal dengan nama Kurikulum 
Pedidikan Tinggi ( KPT ). 

Universitas Muria Kudus (UMK) melakukan perubahan kurikulum pada 
semua program studi, bukan lagi berbasis kompetensi (KBK), tetapi Kurikulum 
Pendidikan Tinggi ( KPT )yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia (KKNI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 8 Tahun 
2012. 

Terbitnya  UU No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi  khususnya 
mengacu pada Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) serta Peraturan Presiden  No. 8 
Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia  (KKNI) telah 
membawa dampak yang signifikan terhadap perubahan kurikulum berikut 
pengelolaannya bagi setiap program studi.   

Jika pada kurikulum sebelumnya  (KBK)  pencapaian  proses 
pembelajaran mengacu pada kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap 
lulusan, maka  selanjutnya     pada Kurikulum Perguruan Tinggilebih mengacu 
pada  kesetaraan  capaian    pembelajaran ( learning outcomes = LO ) yang 
meliputi sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan penguasaan 
pengetahuan. 
 
 



447 

 

DISTRIBUSI MATA KULIAH TIAP SEMESTER 
KURIKULUM PERGURUAN TINGGI 2016/2017 

 
Semes-

ter 
Kode Mata Kuliah SKS 

1 

PSO 101 Pancasila 2 

PSO 102 Biopsikologi 3 

PSO 103 Pendidikan Agama 2 

PSO 104 Dasar-dasar Psikologi 4 

PSO 105 Psikologi Kepribadian 4 

PSO 106 Filsafat Ilmu 2 

PSO 107 Psikologi Sosial 3 

  JUMLAH 20 

2 

PSO 201 Filsafat Manusia 2 

PSO 202 Bahasa Inggris 2 

PSO 203 Psikologi Pendidikan 3 

PSO 204 Psikologi Perkembangan anak dan remaja 3 

PSO 205 Psikologi Industri dan Organisasi 3 

PSO 206 Kewarganegaraan 2 

PSO 207 Psikopatologi 3 

PSO 208 Bahasa Indonesia 2 

  JUMLAH 20 

3 

PSO 301 Psikologi Perkembangan Dewasa dan Gerontologi 3 

PSO 302 Psikologi belajar 3 

PSO 303 Psikologi Budaya 3 

PSO 304 Psikologi Komunikasi 2 

PSO 305 Psikologi konsumen 2 

PSO 306 Metodologi Penelitian Kuantitatif 3 

PSO 307 
Asesmen anak dan remaja 
(WISC, BINET, WAIS, CPM, DAT, BG, CAT, RM) 

2 

PSO 308 Observasi dan wawancara 2 

  JUMLAH 20 

4 

PSO 401 Metodologi Penelitian Kualitatif 3 

PSO 402 Pendidikan inklusi 3 

PSO 403 Psikologi Lingkungan 3 

PSO 404 
Asesmen dewasa dan lansia 
(Grafis, Wartegg, TAT, RO,  SPM) 

2 

PSO 405 Kesehatan Mental Anak Remaja 3 

PSO 406 Metodologi Penelitian Eksperimen 3 
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Semes-
ter 

Kode Mata Kuliah SKS 

PSO 407 Patologi dan Rehabilitasi Sosial 3 

  JUMLAH 20 

5 

PSO 501 Rekrutmen dan seleksi 3 

PSO 502 Psikologi Politik 2 

PSO 503 Pelatihan dan Pengembangan 3 

PSO 504 Psikologi Konseling 2 

PSO 505 Psikologi Positif 2 

PSO 506 Penyusunan Skala Psikologi 2 

PSO 507 Manajemen kelas 3 

PSO 508 Psikoterapi 3 

  JUMLAH 20 

6 

PSO 601 Statistika 4 

PSO 602 Psikologi Olahraga 2 

PSO 603 
Inventori 
(PAPI, KRAEPELIN, EPPS, IST, PAULI, SSCT) 

2 

PSO 604 Teknik Penyusunan Skripsi 2 

 
Mata Kuliah Pilihan (KLINIS, INDUSTRI, 
PENDIDIKAN & PERKMBNGN) 

10 

  JUMLAH 20 

7 

PSO 701 KKN 2 

PSO 702 Kode Etik Psikologi 2 

 
Mata Kuliah Pilihan 
(SOSIAL, OLAHRAGA, ASESMEN) 

10 

  JUMLAH 14 

8 

PSO 801 Skripsi  6 

PSO 802 Magang 4 

  JUMLAH 10 
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MATA KULIAH PILIHAN 
 

Kode Mata Kuliah SKS 

Psikologi Klinis 

MKP 601 Kesehatan Mental Keluarga 2 

MKP 602 Manajemen Stres 2 

MKP 603 Psikologi Forensik 2 

Psikologi Industri dan Organisasi   

MKP 604 Hubungan Industrial 2 

MKP 605 Riset dan Pemasaran 2 

MKP 606 Manajemen Kinerja 2 

Psikologi Pendidikan dan Perkembangan   

MKP 607 Pendidikan anak usia dini 2 

MKP 608 Psikologi Keluarga  2 

MKP 609 Modifikasi Perilaku Belajar 2 

Psikologi Olahraga   

MKP 701 Kepribadian dan olahraga 2 

MKP 702 Manajemen olahraga 2 

Psikologi Sosial   

MKP 703 Psikologi Bencana 2 

MKP 704 Psikologi Perdamaian 2 

MKP 705 Psikologi Massa 2 

Asesmen Psikologi   

MKP 706 Asesmen Inteligensi Anak 2 

MKP 707 Asesmen Inteligensi Remaja dan Dewasa  2 

MKP 708 Asesmen Kepribadian  2 

MKP 709 Asesmen Sikap Kerja  2 
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I. Strategi Pembelajaran 
Proses pembelajaran yang dilaksanakan di Fakultas Psikologi 

Universitas Muria Kudus didasarkan pada upaya untuk peningkatan dan 
pengembangan kompetensi sarjana psikologi sebagai peneliti, konsultan, 
asisten psikolog, tenaga pendidik, pekerja sosial  dan konselor berdasar nilai-
nilai profesionalitas, moral dan kearifan lokal.  

Strategi dan metode mengajar dilakukan berdasarkan pada Rencana 
Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS). Pelaksanaan 
program pembelajaran dilakukan dalam bentuk tatap muka di ruang kelas, 
diskusi kelompok terarah, studi kasus, kuliah lapangan, praktek laboratorium. 
Proses pembelajaran dilaksanakan sebanyak minimal 14 kali dan maksimal 
16 kali pertemuan.  

Mahasiswa wajib hadir dalam setiap perkuliahan yang diikuti minimal 
75% yang dibuktikan melalui tanda tangan kehadiran. Sumber referensi yang 
digunakan berupa buku, modul, data-data lain yang dipandang relevan  
diperoleh dari media massa maupun internet. Untuk pelaksanaan 
pembelajaran didasarkan pada Satuan Kredit Semester untuk setiap mata 
kuliah.  

Proses pembelajaran agar berjalan efektif dan efisien digunakan 
peralatan yang modern, seperti LCD, internet  dan laptop.  Proses 
pembelajaran disusun dalam suatu jadwal mata kuliah yang berlaku selama 1 
(satu) semester dan dilaksanakan dalam kegiatan kuliah 6 hari seminggu, 
dimulai dari jam 08.00 sampai jam 16.00 WIB.  

Optimalisasi keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran 
diupayakan melalui diskusi, pembuatan makalah, tugas mandiri, responsi, 
review jurnal, kuliah lapangan, dan praktikum.  

Untuk membekali mahasiswa memiliki kompetensi membuat karya 
ilmiah (skripsi) diberikan mata kuliah yang berorientasi pada bidang penulisan 
skripsi seperti, metodologi penelitian, penyusunan skala psikologi, teknik 
penyusunan skripsi, statistik (analisis data).  

Tata cara penulisan skripsi diberikan dalam bentuk buku pedoman 
penulisan skripsi, pembuatan skripsi mahasiswa didampingi oleh dosen 
pembimbing.  
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J. Sarana Pembelajaran 
1. Dosen Tetap Fakultas Psikologi 

NO 
N a m a 
NIP/NIS 

Pendidikan 
Jabatan 
Fung-
sional 

Pangkat/ 
Golongan 

Alamat 

1 Mochamad 
Widjanarko, 
S.Psi.,M.Si 
061071000001167 

S 1 Psikologi 
Unika 
Soegijapranata 
Semarang 
S 2 Psikologi Sosial 
Unika 
Soegijapranata 
Semarang 

Lektor III d Jl. Melati Norowito III/ No 31 
Kudus 
Telp: 08562708701  
email: 
widjanarkom@yahoo.com 
mohamad.widjanarko@umk.
ac.id 

2 Fajar  Kawuryan, 
S.Psi., M.Si. 
061071000001173 
 

S1 Psikologi 
Universitas 
Muhammadiah 
Surakarta  
S2 Psikologi Klinis 
UGM Yogyakarta 

Lektor 
 

III d Jl. P. Diponegoro 87 B Pati  
Telp: 08122829507 
email 
:fajrihidayat_ok@yahoo.com 
fajar.kawuryan@umk.ac.id 

3 Latifah Nur Ahyani, 
S.Psi, M.A. 
061071000001182 

S1 Psikologi 
Universitas 
Muhammadiyah 
Surakarta 
S2 Magister Sains, 
Psikologi 
Perkembangan UGM 
Yogyakarta 

Lektor 
 

III d Jl. Krajan I Rt. 01 Rw.04 
Tumpang Krasak Jati Kudus 
Telp: 081329288331  
email: ifa_aja@yahoo.com 
latifah.nur@umk.ac.id 

4 Iranita Hervi , S.Psi, 
M.Psi. 
061071000001195 

S 1 Psikologi 
Unika 
Soegijapranata 
Semarang 
S2 Profesi Psikologi, 
Psikologi Industri di 
Unika 
Soegijaparanata, 
Semarang   

Lektor 
 

III d PerumahanSalam 
Residence C-9 Kudus 
Telp: 085325596659 
email : 
iranita_hervi@yahoo.com 
iranita.hervi@umk.ac.id 
 

5 Trubus Raharjo, 
S.Psi., M.Si 
0610701000001198 

S1 Psikologi 
Universitas 
Muhammadiah 
Surakarta  
S2 Psikologi 
Perkembangan UGM 
Yogyakarta 
 

Lektor 
 

III d Pedawang RT 2/3 No 303, 
Bae, Kudus 
Telp: 08156656607 
email: 
trubus_raharjo@yahoo.co.id 
trubus.rahardjo@umk.ac.id 
 

mailto:widjanarkom@yahoo.com
mailto:fajrihidayat_ok@yahoo.com
mailto:ifa_aja@yahoo.com
mailto:iranita_hervi@yahoo.com
mailto:trubus_raharjo@yahoo.co.id
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NO 
N a m a 
NIP/NIS 

Pendidikan 
Jabatan 
Fung-
sional 

Pangkat/ 
Golongan 

Alamat 

6 Dhini Rama Dhania, 
S.Psi, M.Si 
0610701000001222 

 

S1 Psikologi 
Universitas Kristen 
Satya Wacana 
Salatiga 
S2 Magister Sains, 
Psikologi Industri 
Organisasi 
Universitas Kristen 
Satya Wacana 
Salatiga 

Asisten 
Ahli 

III b Getas Pejaten RT 01/01 No. 
17 Kudus 
Telp: 085640094823   
email: 
dhaniadhini@gmail.com 
dhini.rama@umk.ac.id 

7 Rr. Dwi Astuti, S.Psi, 
M.Psi 
0610701000001259 

S1 Psikologi 
Universitas Islam 
Indonesia 
Yogyakarta 
S2 Magister Profesi, 
Psikologi Klinis 
Universitas Islam 
Indonesia 
Yogyakarta 

  Perumahan Salam 
Residence C-50 Kudus 
 

Telp: 085228685464 
Email: 
wiwik_aku@yahoo.com 
dwi.astuti@umk.ac.id 
 

8 Ridwanj Budi 
Pramono, S.Psi.,M.A 

S 1 Psikologi 
Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta 
S2 Magister  
Pendidikan 
Universitas Gadjah 
Mada Yogyakarta 

  Perumahan Muria Indah 3 
no. 36 Kudus 
Email:  
ridwanpsiumk@gmail.com 
ridwan.budi@umk.ac.id 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dhaniadhini@gmail.com
mailto:wiwik_aku@yahoo.com
mailto:dwi.astuti@umk.ac.id
mailto:ridwanpsiumk@gmail.com
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2. Dosen Tidak Tetap Fakultas Psikologi 

NO Nama Pendidikan 
Jabatan 
Fung-
sional 

Pangkat/ 
Golongan 

Alamat 

1 Drs. M. Suharsono, 
M.Si 

S2 Psikologi UI 
Jakarta 

Lektor 
Kepala 

III d Fakultas Psikologi Unika 
Soegijaparnata 
telp: 081325216664 
email: handung@unika.ac.id 

2 Dian Vitayani 
Winahyu, S.Psi, M.Si 

S2  Psikologi UGM - - Dinas Pendidikan 
telp: 0878333958408 
email : 
dian_vitayani@ymail.com 

3 Dina Novita 
Wijayanti, M,Pd 

S2  Bhs Inggris 
Unnes 

- - Dukuh Karangdowo Rt 4/ V 
Kec Bae Kudus 
Telp : 085641409960 
email: 
novita.wijayanti81@yahoo.co
m 

4 Drs Lamijan, 
SH.MSi. 

S2 IPB Lektor 
kepala 

IV b Jl. Mlati Norowito Rt 01/Rw 07 
Kudus 
telp : 081390077020 

 
3. Tenaga Penunjang Akademik Fakultas Psikologi 

NO Nama Pendidikan 
Jabatan 
Fung-
sional 

Pangkat/ 
Golongan 

Alamat 

1 Rizka Alyna, S.Psi, 
M.Psi 

S1 Psikologi 
Universitas 
Muhammadiyah 
Surakarta  
S2 Profesi 
Psikologi 
Pendidikan di 
Unika 
Soegijaparanata, 
Semarang   

- III b Jl. Raya Pati-Kudus Km 5,2 
Kudus 
telp: 081329184369 
email: 
bondutcat@yahoo.com 

2 Muji Syukur, S.Psi S 1 Psikologi UGM - III b Ds Singocandi 01/02 No 58 
Kudus 
telp : 081804292666 
email : 
syukur_asyik@yahoo.com 
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4. Tenaga Administrasi Fakultas Psikologi 

NO Nama Pendidikan 
Jabatan 
Fung-
sional 

Pangkat/ 
Golongan 

Alamat 

1 Suyit Riyanto SMA - III b Jati Kulon Rt 02/ Rw 05, Jati 
Kudus 
Telp, 082314541840 

2 Muncahyowati SMA - III b Ds. Jembangan Rt 011Rw 
02, Batangan, Pati,  
Telp : 081390132811 

3 Afroni Yusuf SMA - IIIb Jl.Veteran Rt 3 Rw 4 226 
Kudus 
Telp. 088806483340 

 
K. Kemahasiswaan 

Pada mulanya aktivitas mahasiswa Fakultas Psikologi didukung oleh 
sebuah persatuan mahasiswa yang diberi nama: Persatuan Mahasiswa 
Psikologi (PERMAPSI) berdasarkan Surat Keputusan Rektor No : 27/AK. 
UMK/KEP/D.17.06/XI/2003. Kemudian pada tanggal 15 Maret 2008  berdiri 
BEM Fakultas Psikologi berdasarkan SK Dekan Fakultas Psikologi No: 
31/Psi.UMK/KEP/A.52.04/III/2008.  

Sejak tahun 2009, BEM Fakultas Psikologi mulai tergabung dalam ILMPI 
(Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia) yang terdiri dari BEM 
fakultas psikologi se-Indonesia dan mulai berperan aktif di dalamnya dengan 
mengirimkan delegasi pada setiap Mukernas ILMPI. 

Kegiatan rutin yang diadakan BEM dalam setiap periode kepengurusan 
adalah LKMM (Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Mahasiswa) sebagai 
sarana mengasah kemampuan memimpin dan manajerial mahasiswa yang 
diselenggarakan setiap masa awal penerimaan mahasiswa baru dan diikuti 
oleh semua mahasiswa baru, temu dosen dan mahasiswa untuk 
menjembatani aspirasi mahasiswa pada dosen dan fakultas, pementasan 
Teater Aura; sebuah wadah berkreasi dan seni mahasiswa fakultas psikologi 
yang berdiri sejak tahun 2006 yang melakukan pementasan di dalam maupun 
di luar kampus, dan sejumlah agenda kegiatan yang diselenggarakan setiap 
bulan Oktober sebagai peringatan terhadap Hari Kesehatan Jiwa sedunia. 

Mulai tahun 2016 ini, BEM mengagendakan seminar nasional 
mahasiswa sebagai acara rutin tahunan dengan menjadi penyelenggara 
sekaligus penyaji dan pemateri.Salah satu mahasiswa psikologi Agung 
Nugroho mampu tampil menjadi mahasiswa berprestasi dengan menjadi 
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Juara I Duta Bahasa Kabupaten Kudus Tahun 2014, Juara II Duta Wisata 
Kabupaten Kudus tahun 2015, dan Juara II Mahasiswa Berprestasi UMK 
Tahun 2015. 

 
L. Kerjasama 

Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus sejak tahun 2004 menjadi 
anggota  Forum Komunikasi (Forkom) Fakultas Psikologi Se-Jawa Tengah 
dan menjadi anggota Kolokium Psikologi (Pertemuan Pimpinan Fakultas 
Psikologi) se-Indonesia sejak Tahun 2005.  

Dalam rangka menunjang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan 
TinggiFakultas Psikologi menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan, 
lembaga profesi, dan lembaga swadaya masyarakat milik pemerintah maupun 
swasta. 

Beberapa lembaga yang sudah menjalin kerjasama dengan fakultas 
psikologi UMK adalah RSUD dr. Lukmonohadi Kudus, RSUD Kartini Jepara, 
PT Djarum Kudus, Pemerintah Kabupaten Pati, dan HIMPAUDI Kudus.  

Dalam rangka penguatan kompetensi mahasiswa Fakultas Psikologi 
Universitas Muria Kudus melakukan kunjungan lapangan dan praktek magang 
mahasiswa di PR Nojorono Kudus,PT Djarum, RSJ Daerah dr. Amino 
Gondohutomo Semarang, Lokalisasi Gang Sadar Purwokerto,  LP Batu Nusa 
Kambangan Cilacap, Yayasan Suryakanti Bandung, Rumah Cemara 
Bandung, PT Pura, RS Yakis Kudus, SLB Purwosari Kudus, YCHI Autism 
Center Jepara, TK/Play Group Pelita Nusantara Kudus, RSUD dr 
Lukmonohadi Kudus, RSUD Kartini Jepara, Pusat Terapi Anak Berkebutuhan 
Khusus Bunga Hati, dan banyak lagi tempat magang yang sangat membantu 
mahasiswa untuk memahami dinamika dunia kerja di bidang psikologi klinis, 
pendidikan, perkembangan, industri dan organisasi, serta sosial. 
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NO. KETERANGAN ALAMAT WEBSITE 

1. Universitas Muria Kudus http://umk.ac.id 

FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI 

2. Fakultas Ekonomi http://ekonomi.umk.ac.id 

 • Manajemen (S2) http://mm.umk.ac.id 

3. Fakultas Hukum http://hukum.umk.ac.id 

 • Ilmu Hukum (S2) http://mih.umk.ac.id 

4. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan http://fkip.umk.ac.id 

 • Bimbingan dan Konseling http://bk-fkip.umk.ac.id 

 • Pendidikan Bahasa Inggris http://pbi-fkip.umk.ac.id 

 • Pendidikan Guru Sekolah Dasar http://pgsd.umk.ac.id 

 • Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia http://pbsi.umk.ac.id 

5. Fakultas Pertanian http://pertanian.umk.ac.id 

6. Fakultas Teknik http://teknik.umk.ac.id 

 • Teknik Informatika http://ti.umk.ac.id 

 • Teknik Elektro http://elektro.umk.ac.id 

 • Sistem Informasi http://si.umk.ac.id  

 • Teknik Mesin http://mesin.umk.ac.id 

7. Fakultas Psikologi http://psikologi.umk.ac.id 

BIRO / LEMBAGA / UPT / PUSAT 

8. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) http://baak.umk.ac.id 

9. Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) http://bau.umk.ac.id 

10. Lembaga Penelitian (Lemlit) http://lemlit.umk.ac.id 

11. Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPM) http://lpm.umk.ac.id 

12. Lembaga Pendidikan (Lemdik) http://lemdik.umk.ac.id 

13. UPT Bahasa http://upt-bahasa.umk.ac.id 

14. UPT Perpustakaan http://perpustakaan.umk.ac.id 

15. UPT Sistem Informasi http://psit.umk.ac.id 

16. Pusat Karir dan Pelacakan Alumni http://alumni.umk.ac.id 

UNIT KEGIATAN MAHASISWA 

17. UKM Resimen Mahasiswa http://menwa.umk.ac.id 

18. UKM Mahasiswa Pecinta Alam http://argadahana.umk.ac.id 

19. UKM Korps Sukarela Remaja http://ksr.umk.ac.id  

20. UKM Pers Kampus http://peka.umk.ac.id  

21. UKM Forum Mahasiswa Islam http://formi.umk.ac.id  

KEMAHASISWAAN 

22. Portal Akademik Mahasiswa http://portal.umk.ac.id 

23. Webmail http://mail.umk.ac.id/ 

24. E-Learning http://sunan.umk.ac.id 

25. Portal Keterampilan Wajib http://portalkawe.umk.ac.id 

26. Portal Kuliah Kerja Nyata http://portalkkn.umk.ac.id 

27. Info Muria http://infomuria.umk.ac.id 

28. Info Mahasiswa http://infomahasiswa.umk.ac.id 

29. Jurnal UMK http://jurnal.umk.ac.id 

30. Digital Library http://digilib.umk.ac.id 

31. UMK Repository http://eprints.umk.ac.id 

32. Penerimaan Mahasiswa Baru http://pmb.umk.ac.id 

 

http://umk.ac.id/
http://ekonomi.umk.ac.id/
http://mm.umk.ac.id/
http://mih.umk.ac.id/
http://teknik.umk.ac.id/
http://ti.umk.ac.id/
http://elektro.umk.ac.id/
http://si.umk.ac.id/
http://mesin.umk.ac.id/
http://argadahana.umk.ac.id/
http://ksr.umk.ac.id/
view-source:http://peka.umk.ac.id/
http://formi.umk.ac.id/
view-source:http://portal.umk.ac.id/
view-source:http://sunan.umk.ac.id/
view-source:http://portalkawe.umk.ac.id/
view-source:http://portalkkn.umk.ac.id/
http://infomuria.umk.ac.id/
view-source:http://jurnal.umk.ac.id/
view-source:http://digilib.umk.ac.id/
view-source:http://eprints.umk.ac.id/
http://pmb.umk.ac.id/
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KALENDER AKADEMIK TAHUN 2017/2018 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 

 

NO KEGIATAN 
SEMESTER 

GASAL GENAP 

1. 
Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) 

Juli – Agst 2017 
Jan – Pebr 2018 

- 

2. 
Pendaftaran KRS dan 
Persetujuan Dosen Wali 

31 Juli s/d 
08 Agustus 2017 

29 Jan s/d 
06 Februari 2018  

3. Pembayaran SPP 
10 s/d 22  
Agustus 2017 

9 s/d 15  
Pebruari 2018 

4. Awal Kuliah 18 Sept 2017 19 Pebr 2018 

5. Masa Kuliah 
18 Sept 2017 s/d 
13 Januari 2018 

19 Pebruari s/d 
13 Juni 2018 

6. 
Batas Akhir 
Pelaksanaan Ujian 
Skripsi 

31 Agustus 2017 
(untuk wisuda 
periode Okt 2017) 

28 Februari 2018 
(untuk wisuda 
periode April 2018) 

7. 
Batas Akhir Pengiriman 
Nilai Skripsi dan Data 
Kelulusan 

4 September 2017 5 Maret 2018 

8. 
Batas Akhir 
Penyerahan Laporan 
PDDIKTI 

15 Sept 2017 15 Maret 2018 

9. Wisuda Sarjana 
Minggu ke 3, 
Oktober 2017 

Minggu ke 3,  
April 2018 

10. 
Ujian Tengah Semester 
(UTS) 

2  s/d 14  
Nopember 2017 

9 s/d 21  
April 2018 

11. Minggu Tenang 
25 s/d 30  
Desember 2017 

28 Mei s/d   
02 Juni 2018 

12. 
Ujian Akhir Semester 
(UAS) 

2 s/d 13  
Januari 2018 

4 s/d 13  
Juni 2018 

13. Masa Entry Nilai 4 s/d 17 Jan 2018 
6 - 13 Juni 2018,  
22 - 27 Juni 2018 

14. 
Masa Pengajuan  
Revisi Nilai 

18 - 20 Jan 2018 28 - 30 Juni 2018 

 

Catatan : Hari libur menyesuaikan ketentuan Pemerintah 
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