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Registrasi Administrasi & Akademik

Evaluasi Keberhasilan Studi

Cuti Akademik

Putus Studi

Kesempatan mhsw mengikuti pelatihan, workshop, 

seminar rutin, kuliah tamu, conference di FMIPA



SK Rektor no 015 Tahun 2016

Penyelenggaraan Program Magister

Magister

• Kuliah dan studi kasus

• Kuliah dan riset

• Riset

Doktor

• Kuliah dan riset

• Riset
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Penyelenggaraan Program Doktor



 Calon mahasiswa lulus seleksi harus:

• Registrasi Administrasi  pembayaran BOP

• Registrasi Akademik  pengisian IRS

REGISTRASI ADMINISTRASI & AKADEMIK

 Calon mahasiswa dapat menunda registrasi:

Paling lama 1 (satu) tahun

Syarat: mengajukan permohonan sebelum masa

registrasi berakhir





Evaluasi Putus Studi

Mahasiswa Kelas Reguler dinyatakan putus studi apabila

 pada evaluasi hasil belajar 2 semester pertama tidak

memperoleh indeks prestasi kumulatif minimal 3,00 dari

jumlah 14-18 sks lulus; 

 pada evaluasi akhir masa studi tidak memenuhi persyaratan

kelulusan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (3); 

 tidak melakukan registrasi administrasi dan akademik

selama dua semester berturut-turut. 



 Pembimbing tugas akhir : maksimal 2 orang

 Persyaratan Pembimbing utama (P1): 

• Dosen tetap UI 

• Bergelar Doktor

• Mempunyai bidang kepakaran yg relevan dgn tugas akhir

 Persyaratan P2: 

• Dosen tetap UI/dosen tdk tetap, atau pakar dari

lembaga lain

BAB VII (Pembimbing Tugas Akhir)

Pasal 23



Cuti Akademik (Pasal 45)

 Mahasiswa diperbolehkan cuti setelah mengikuti

kegiatan akademik sekurangnya 2 semester, 

kecuali karena alasan khusus

 Cuti akademik alasan khusus: tugas negara, tugas

UI, keperluan berobat

 Cuti tidak dihitung sebagai masa studi



 Persetujuan cuti akademik diberikan oleh Dekan

dalam bentuk SK

 Mahasiswa yang cuti tidak diperkenankan

melakukan kegiatan akademik

 Terdapat perubahan masa studi dan jadwal

evaluasi mahasiswa yang terjadi akibat cuti

Cuti Akademik (Pasal 46)



 Permohonan cuti akademik diajukan sebelum
pelaksanaan registrasi administrasi (form tersedia
di Pusat Administrasi Fakultas (PAF)

 Pemohon cuti melakukan pembayaran 25% dari
biaya pendidikan semester yg akan berjalan dan
wajib dibayarkan pada masa registrasi
administrasi

 Apabila tidak melakukan pembayaran pada masa
registrasi, maka izin cuti dibatalkan dan status 
pemohon menjadi Tidak Aktif (kosong)

Cuti Akademik (Pasal 47)



 Apabila pengajuan permohonan cuti akademik

tidak sesuai dengan ketentuan atau diajukan

dalam semester berjalan, pemohon tetap

membayar biaya pendidikan sebesar 100%

Cuti Akademik (Pasal 47)



BAB XV PUTUS STUDI

Pasal 49

 Mahasiswa dinyatakan Putus Studi apabila:

A. pada evaluasi hasil belajar 2 (dua) semester pertama

tidak memperoleh IPK minimal 3,00 dari jumlah 14—18 

sks lulus;

B. pada evaluasi akhir masa studi tidak memenuhi

persyaratan kelulusan sebagaimana diatur dalam Pasal

53 ayat (3);

C. Tidak melakukan registrasi administrasi dan akademik

selama dua semester berturut-turut.



 Mahasiswa Program Magister dapat dinyatakan putus studi

apabila ybs:

A. Bermasalah dalam hal administrasi sebagaimana diatur dalam

Pasal 34 ayat (3);

B. Mendapat sanksi atas pelanggaran akademik;

C. Mendapat sanksi atas pelanggaran tata tertib kehidupan

kampus;

D. Dinyatakan tidak laik lanjut studi atas dasar pertimbangan

kesehatan dari Tim Dokter yang ditunjuk oleh Pimpinan

Universitas

BAB XV PUTUS STUDI

Pasal 51
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