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KATA PENGANTAR 

 

 

 

 Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya 

penyusunan Buku Saku Dosen Magister Ilmu Hukum Pascasarjana 

UTA'45 Jakarta. Buku Saku ini merupakan buah pemikiran tim dosen 

Magister Ilmu Hukum Pascasarjana yang tergerak untuk menyajikan 

panduan yang singkat namun padat dan jelas dalam memandu tugas para 

dosen. isi buku pedoman ini ditujukan untuk para dosen baik dosen tetap 

maupun dosen luar biasa yang mengajar di Program Studi Magister Ilmu 

Hukum UTA'45 Jakarta. Buku saku yang kami sajikan ini menjadi ingatan 

tentang tugas tridarma yang melekat pada diri seoorang dosen sekaligus 

tata laksana dosen dalam perkuliahan yang berlaku di lingkungan Program 

Studi Magister Ilmu Hukum UTA'45 Jakarta. Buku saku ini bertujuan 

untuk meningkatkan pemahaman dosen tentang tugas dan tanggung 

jawabnya agar kegiatan tridarma dan tugas pendukung lainnya bisa sesuai 

sejalan dengan visi misi, tujuan dan sasaran Program Studi Magister Ilmu 

Hukum UTA'45 Jakarta. Lebih lanjut pencapaian Visi Misi Prodi Ilmu 

Hukum ini tentunya akan mendukung pencapaian Visi Misi Universitas 17 

Agustus 1945 Jakarta. 

 Besar harapan kami buku pedoman ini dapat bermanfaat bagi para 

dosen dalam menjalankan tugas sehari-hari, sekaligus memacu para dosen 

untuk aktif dan kreatif dalam meningkatkan kualitasnya. Akhir kata 

penulis menyadari dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika masih 

banyak kekurangan dalam penyusunan buku saku dosen ini. Terima kasih 

dan selamat beraktifitas. 

 

 

Jakarta,  Maret 2016 

Tim Penulis 
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A. LANDASAN PEMIKIRAN 

Buku Pedoman Dosen dan Pembimbingan Akademik merupakan buku 

panduan bagi setiap dosen tetap dan dosen tidak tetap di lingkungan Magister 

Ilmu Hukum Pascasarjana UTA'45 Jakarta. Dasar pemikiran terbitnya buku 

Pedoman Dosen dan Pembimbingan Akademik Magister Ilmu Hukum 

Pascasarjana UTA'45 Jakarta adalah sebagai berikut :  

1. UU No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen  

2. PP No. 37 tahun 2009 tentang Dosen 

3. Permendikbud No.84 Tahun 2013 ttg Pengangkatan Dosen Non PNS Pada 

PTN & Dosen Tetap Pada PTS 

    Pasal 9 ayat (2): Kewajiban Dosen, 

    a. Mengajar 40 jam perminggu; 

    b. Melaksanakan Tridharma PT minimum 12 sks; 

    c. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan perjanjian kerja. 

4. Tridharma PT, Permendikbud No. 49 Tahun 2014 ttg SNPT 

    Pasal 2 ayat (1): SNPT terdiri dari, 

     a. Standar Nasional Pendidikan; 

     b. Standar Nasional Penelitian; 

     c. Standar Nasional Pengabdian Masyarakat.  

 

B. TENTANG VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN PRODI MAGISTER 

ILMU HUKUM 

Tentang Visi Misi Tujuan dan Sasaran Prodi Magister Ilmu Hukum adalah 

turunan dari Visi Misi Tujuan dan Sasaran Pascasarjana UTA’45 Jakarta. 

 

Visi Magister Ilmu Hukum  

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tahun 2020 menjadi Prodi Magister Ilmu Hukum yang unggul dalam 

penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu hukum pidana dan 

hukum bisnis berbasis nilai moral dan kemanusiaan 
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Misi Magister Ilmu Hukum  

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 

1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum sesuai dengan standard 

nasional pendidikan tinggi guna menghasilkan lulusan yang memiliki 

kompetensi akademik, profesional dan berdaya saing Nasional, serta 

memiliki moral yang baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai 

kemanusiaan; 

2. Menyelenggarakan penelitian secara konsisten yang berorientasi pada 

pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum bisnisserta 

kemaslahatan bagi masyarakat dalam pembangunanhukum Nasional; 

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan 

kompetensi para dosen dan/atau mahasiswa yang berbasis pada hasil 

penelitian di bidang hukum dalam membantu mengatasi permasalahan 

hukum yang ada 

 

Tujuan Magister Ilmu Hukum  

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 

 

1. Umum 

Menghasilkan lulusan Prodi Magister Ilmu Hukum (MIH) yang 

beriman dan bertaqwa serta berkualitas dalam menguasai, 

mengembangkan, dan kemampuan memecahkan berbagai masalah 

hukum, sesuai dengan konsentrasi yaitu Hukum Pidana dan Hukum 

Bisnis. 

2. Khusus 

Secara khusus tujuan Program Studi Magister Ilmu Hukum adalah: 

a. Menghasilkan lulusan yang menguasai, menganalisis, dan 

menerapkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana atau 

Hukum Bisnis 

b. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis 

yang baik untuk mengembangkan keahlian di bidang ilmu 
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Hukum Pidana atau Hukum Bisnis 

c. Menghasilkan lulusan yang mampu memecahkan berbagai 

masalah Hukum 

 

Visi Pascasarjana 

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan visi: 

▪ Unggul: mempunyai berbagai kelebihan,dilandasi oleh nilai ketaqwaan, serta 

selalu berorientasi menjadi yang terdepan; 

 

Berbasis pada moral dan kemanusiaan: bersikapdan berperilakuhukum 

yang mencerminkan pengetahuan, kesadaran, kepatuhan dan 

penghormatan terhadap hukum, sebagai tatanan nilai dan norma yang 

melindungi hak asasi manusia 

 

 

Misi Pascasarjana 

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 

 

1. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standard nasional pendidikan 

tinggi guna menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, 

profesional dan berdaya saing, serta memiliki moral yang baik dan 

menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan; 

2. Menyelenggarakan penelitian secara konsisten yang berorientasi pada 

pengembangan ilmu dan kemaslahatan bagi masyarakat serta 

pembangunannasional; 

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kompetensi 

dosen danmahasiswa sesuai kebutuhan masyarakat 

 

 

Pada tahun 2020 menjadi Pascasarjana yang unggul dalam 

penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu berbasis nilai 

moral dan kemanusiaan. 
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Tujuan Pascasarjana 

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 

 

1. Umum 

Menghasilkan lulusan Prodi Magister dan Prodi Doktor yang beriman dan 

bertaqwa serta berkualitas dalam menguasai, mengembangkan, dan 

kemampuan memecahkan berbagai masalah.  

2. Khusus 

    Secara khusus tujuan Prodi Magister dan Prodi Doktor adalah: 

a. Menghasilkan lulusan yang menguasai, menganalisis, dan menerapkan 

ilmu pengetahuan sesuai bidang ilmunya.  

b. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis yang baik 

untuk mengembangkan keahlian di bidang ilmunya.  

c. Menghasilkan lulusan yang mampu memecahkan berbagai masalah 

sesuai bidang ilmunya. 

 

SASARAN PASCASARJANA 

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 

 

1. Menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa; 

2. Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan di bidangnya; 

3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis yang baik 

untuk mengembangkan keahlian di bidangnya; 

4. Menghasilkan lulusan yang mampu menguasai, mengembangkan dan 

memiliki kemampuan untuk memecahkan berbagai masalah. 

 

C. TENTANG DOSEN DI PRODI MAGISTER ILMU HUKUM 

PASCASARJANA UTA'45 JAKARTA  

 

Menurut UU No.14 Tahun 2005 Dosen adalah pendidik profesional dan 

ilmuwan dengan  tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 
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Tentang siapa yang bisa menjadi Dosen dijelaskan dalam Pasal 46 UU No.14 

Tahun 2005 perihal kualifikasi dosen. 

 

 

 
 

 

 

HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN 
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TENTANG JABATAN FUNGSIONAL 

Jabatan fungsional dosen pada dasarnya merupakan pengakuan, penghargaan 

dan kepercayaan atas kompetensi, kinerja, integritas dan tanggung jawab 

dalam pelaksanaan tugas, serta tata krama dosen dalam menjalankan tugas 

tridarmanya. Selain itu jabatan ini diharapkan dapat berfunsi juga sebagai 

insentif non materi bagi dosen untuk bekerja lebih giat, lebih kreatif dan lebih 

baik lagi. 

 

 

Jenjang Jabatan dan Pangkat Dosen 

No  
Jenjang 

Jabatan  

Jenjang Pangkat/ 

golongan ruang  

Angka Kredit yg 

dipersyaratkan 

Kumulatif 

Minimal  
Perjenjang  

1  
Asisten 

Ahli  

Penata Muda Tk. 

I, III/b  
150  -  

2  Lektor  
Penata, III/c  200  50  

Penata Tk. I, III/d  300  100  

3  
Lektor 

Kepala  

Pembina, IV/a  400  100  

Pembina Tk. I, 

IV/b  
550  150  
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Pembina Utama 

Muda, IV/c  
700  150  

4  
Guru 

Besar  

Pembina Utama 

Madya, IV/d  
850  150  

Pembina Utama, 

IV/e  
1.050  200 

 

 

Persyaratan Dosen Pengajar  

Syarat Mengajar di Prodi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UTA'45 

Jakarta baik sebagai Dosen Tetap maupun Dosen Luar Biasa perlu 

melewati serangkaian tes Demo Teaching, dengan melampirkan: 

1. Curicullum Vitae 

2. Dokumen Pendukung (Fotocopy legalisir Ijasah dan Transkrip Nilai) 

3. Nomor rekening Bank (BNI) dan NPWP  

Setelah lolos demo teaching calon dosen akan mengikuti tes Psikologi yang 

dilakukan oleh HRD. Setelah dinyatakan lulus tes psikologi, calon dosen 

menunggu persetujuan Pimpinan (Rektorat) untuk diberikan SK pengangkatan 

sebagai dosen, dan diberikan kepada fakultas untuk dilakukan pembinaan 

lebih lanjut. Dosen yang sudah melewati Demo Teaching dan dinyatakan 

diterima wajib mematuhi SOP kehadiran dosen, tata laksana perkuliahan, tata 

aturan yang berlaku di Magister Ilmu Hukum Pascasarjana dan Universitas, 

arahan pimpinan dan kebijakan yang ditetapkan pimpinan. 

 

 

D. PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN  

Tugas Dosen dalam bidang Pendidikan, berkaitan dengan Kurikulum. Dasar 

hukumnya yaitu:   

1. UU Nomor 20 tahun 2003 ttg Sisdiknas 

2. UU Nomor 12 tahun 2012 ttg PT 

3. PP Nomor 4 tahun 2014: Penyelengaraan PT 

4. PP Nomor 19 tahun 2005 : SNP 
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5. Perpres No.8 tahun 2012: KKNI 

6. Permendikbud No.73 tahun 2013: KKNI 

7. Permendikbud No. 49 th 2014 ttg SNPT  

Kurikulum : mengacu pada KBK sesuai dengan Kemendiknas No. 

232/U/2000 dan No. 045/U/2002. Kurikulum yang baru mengacu pada 

capaian pembelajaran (learning outcomes). Berdasarkan Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI): ada 9 level  untuk kualifikasi 

akademik SDM Indonesia. 

KKNI: mengubah cara melihat kompetensi seseorang tidak lagi semata 

ijasah,tetapi melihat kepada kerangka kualifikasi yang disepakati secara 

nasional sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan secara luas 

(formal, nonformal/informal) yang akuntabel dan transparan. 

KKNI: Kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat 

menyandang, menyelaraskan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan 

& bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian 

pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai 

sektor. (Pasal 1 ayat 1 Penpres No. 8 th.2012 ttg KKNI). 

 

Permendikbud No.73 tahun 2013 tentang KKNI pada PT, 

Pasal 3 ayat (4), sasaran pembelajaran PT mulai dari jenjang 3 sd jenjang 

9: 

    a. Jenjang 3 setara dengan diploma 1 

    b. Jenjang 4 setara dengan diploma 2  

    c. Jenjang 5 setara dengan diploma 3 

    d. Jenjang 6 setara dengan diploma 4  

    e. Jenjang 7 setara dengan pendidikan profesi 

    f. Jenjang 8  setara dengan magister terapan, magister/spesialis 1 

    g. Jenjang 9 setara dengan pendidikan doctor terapan/doctor atau 

        spesialis 2  

5. Kurikulum KBO (Kurikulum Berbasis Out comes Learning/ Capaian 

Pembelajaran) 
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Dasar Permendikbud No.49 tahun 2014 tentang SNPT. 

a. Capaian Pembelajaran: kemampuan yang diperoleh melalui 

internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan 

akumulasi pengalaman kerja. (Pasal 1 (2)) 

b. 3 SNPT, yaitu: SN Pendidikan; SN Penelitian; dan SN  Pengabdian 

masyarakat. (Pasal 2 (1)); 

c. SNP, terdiri dari 8 standar: standar kompetensi lulusan; standar isi 

pembelajaran; standar proses pembelajaran; standar penilaian 

pembelajaran; standar dosen dan tenaga pendidik; standar sarana & 

prasarana;  standar pengelolaan pembelajaran; dan standar 

pembiayaan pembelajaran. (Pasal 4 ) 

d. Standar proses pembelajaran, memiliki karakteristik: interaktif, 

holistik, integratif, saintifik, kontektual, tematik, efektif, kolaboratif, 

dan perpusat pada mahasiswa. (Pasal 11) 

6. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan 

disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain (Ps 

12 (1)). 

 RPS dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam bidang 

keahlian atau keilmuan. 

 RPS memuat: 

1. Nama prodi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen 

pengampu; 

2. Capaian pembelajaran; 

3. Kemampuan akhir yang direncanakan utk mencapai capaian 

pembelajaran; 

4. Bahan kajian 

5. Metode pembelajaran 

6. Waktu yang disediakan; 

7. Pengalam belajar mahasiswa yang disekripsikan dalam tugas; 

8. Kriteria, indikator, dan bobot penuilaian; 

9. Referensi  
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 Metode pembelajaran: 

1. Diskusi kelompok; 

2. Simulasi; 

3. Studi kasus; 

4. Pembelajaran kolaboratif; 

5. Pembelajaran kooperatif; 

6. Pembelajaran berbasis proyek; 

7. Pembelajaran berbasis masalah; 

8. Metode pembelajaran lain yang dapat efektif memfasilitasi capaian 

pembelajaran. 

 

 Bentuk pembelajaran: 

1. Kuliah; 

2. Responsi dan tutorial; 

3. Seminar; dan 

4. Praktikum, praktek studio, praktek bengkel, atau praktek lapangan. 

5. Penelitian dengan bimbingan dosen. 

6. Pengabdiam masyarakat dengan bimbingan dosen. 

 

E. PERKULIAHAN 

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PERKULIAHAN  

 

Tata Laksana Perkuliahan 

1. Sebelum perkuliahan dimulai Dosen wajib mengumpulkan SAP KKNI 

sesuai mata kuliah yang diampu kepada Kaprodi dan juga materi bahan 

ajar yang akan disampaikan 

2. Dosen wajib datang tepat waktu sesuai jadwal. Toleransi dosen terlambat 

adalah 30 menit dari jadwal. 

3. Dosen wajib mengisi daftar hadir yang diisi dengan nama terang dan 

tandatangan dosen 

4. Dosen wajib menulis uraian pokok bahasan sesuai SAP yang terlampir 

dalam daftar absen dosen 

5. Dosen berhak meminta ketua kelas untuk tanda tangan dan mengisikan 

jumlah mahasiswa yang hadir 

6. Saat absensi kehadiran mahasiswa, dosen berhak bersepakat dengan 

mahasiswa akan menggunakan model centang atau tanda tangan 
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(konsistensi absen) untuk memudahkan penghitungan kehadiran 

mahasiswa. 

7. Dikarenakan tidak ada jadwal kuliah pengganti, maka jika Dosen 

berhalangan mengajar, diharapkan Dosen yang bersangkutan 

menghubungi team teaching yang sudah ditentukan untuk masuk 

menggantikan kuliahnya. Pemberitahuan berhalangannya dosen tersebut  

harus di cc kan ke Kaprodi. 

8. Tugas mata kuliah diarahkan untuk mendukung ciri khas Magister Ilmu 

Hukum Pascasarjana UTA'45 Jakarta, dan mendapatkan penilaian secara 

khusus oleh masing-masing dosen. 

9. Dosen wajib menghimbau mahasiswa untuk mengumpulkan tugas kepada 

Dosen tepat waktu sebelum UTS dan atau sebelum UAS. Jika ada yang 

telat mengumpulkan di minggu tenang bisa dikumpulkan di Prodi, dengan 

membuat pengecualian penilaian terhadap mahasiswa yang bersangkutan 

10. Tugas mahasiswa agar diarahkan sesuai dengan model sistematika 

penulisan Tesis. Kecuali untuk tugas-tugas khusus yang berupa penulisan 

esai dan atau penulisan laporan semisal laporan kuliah kunjungan dan juga 

resume bidang kajian tertentu 

11. Dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran, tugas mahasiswa tidak 

boleh diberikan nilai sama rata untuk satu kelas perkuliahan (Variatif 

tergantung penilaian). 

12. Komponen penilaian tugas mahasiswa adalah : 

a. Kesesuaian konten arahan dosen sesuai dengan ciri khas Magister Ilmu 

Hukum Pascasarjana  

b. Kesesuaian sistematika penulisan tugas dengan model sistematika 

penulisan Tesis 

c. Ketepatan waktu pengumpulan tugas 

13. pengumpulan tugas kepada Dosen bisa berupa hard copy atau soft file 

(diemail) 

14. Format model tugas yang dikumpulkan hard copy harus memenuhi 

ketentuan sebagai berikut : 
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a. Tugas dibendel dalam kertas A4 70 gram dengan cover yang 

mencantumkan : Judul tugas (makalah), ditujukan untuk memenuhi 

tugas mata kuliah tertentu, nama mahasiswa, NPM, nama dosen yang 

mengampu, logo UTA’45, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana dan 

Tahun pembuatan tugas. 

b. Tugas dijilid dengan plastik mika warna merah tua  

15. Untuk pengumpulan tugas yang diemail juga memperhatikan ketentuan 

penulisan cover sama dengan ketentuan untuk hard copy 

16. Dosen wajib menyerahkan soal UTS dan UAS mencakup soal utama dan 

soal cadangan (guna keperluan ujian susulan) sesuai dengan penugasan 

Dekan. Khusus yang mengajar kelas paralel, soal antara kelas pagi dan 

kelas sore wajib berbeda, demikian pula untuk soal-soal cadangan di kelas 

pagi dan kelas sore. 

17. Dosen berkewajiban mengoreksi hasil ujian dan memasukkan sendiri nilai 

akhir (input ke sisfo) satu minggu setelah menerima berkas ujian melalui 

online. 

18. Dosen wajib menyerahkan berkas hasil ujian yang terdiri dari rekap nilai 

koreksi, daftar hadir peserta ujian, berkas koreksi ujian, dan soal ujian 

dalam satu amplop untuk dikembalikan kepada Kaprodi dan selanjutnya 

diserahkan kepada BAAK untuk diproses Vakasi. Penyerahan berkas 

ditujukan ke Kaprodi. 

19. Hak dan kewajiban dosen lainnya adalah dalam hal membimbing 

pelaksanaan Tesis yang diatur lebih lanjut didalam buku panduan 

penyusunan usulan penelitian Tesis. 

 

F. EVALUASI DOSEN OLEH MAHASISWA (EDOM) 

Pada setiap semester pada tahun Akademik yang berjalan. Setiap Dosen baik 

dosen tetap maupun dosen tidak tetap akan menjalani Evaluasi Dosen oleh 

Mahasiswa (EDOM). Tujuan dilakukannya EDOM adalah untuk 

mengevaluasi kinerja perkuliahan dosen pada mata kuliah tertentu di suatu 

kelas sesuai jadwal yang telah ditentukan. 
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• Dosen akan dinilai berdasarkan komponen : 

1. Bahan ajar (materi kuliah) yang disampaikan 

2. Kemampuan dan kesesuaian materi yang disampaikan 

3. Metode penyampaian materi  

4. Sikap mengajar, sikap menjawab pertanyaan, dan sikap penilaian 

5. Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 

EDOM dilakukan secara independen oleh tim SPMI yang hasilnya 

disampaikan kepada pimpinan (Rektorat) dan ditembuskan kepada Prodi dan 

dosen yang bersangkutan. Hasil score EDOM menjadi mengikat sebagai 

bahan evaluasi dosen dalam mempertanggungjawabkan kinerja 

pengajarannya selama satu semester. Hasil EDOM yang jelek (dibawah score 

2.75) akan dilakukan pemanggilan oleh Kaprodi untuk selanjutnya diberikan 

pembinaan khusus untuk kembali meningkatkan kinerjanya. Jika selama dua 

semester berturut-turut hasil EDOM dosen yang bersangkutan masih tetap 

jelek maka akan diberhentikan dari tugas mengajar untuk sementara waktu 

dan atau sesuai dengan kebijakan pimpinan. 

 

G. PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (ABDIMAS) 

 Setiap Dosen baik tetap maupun LB wajib terlibat dalam kegiatan 

penelitian dan pengabdian masyarakat yang dikoordinir oleh Prodi minimal 

satu kali dalam satu semester. Kegiatan penelitian dan abdimas dosen dosen 

tetap dan LB berdasarkan bidang ilmu dan diusahakan sesuai dengan mata 

kuliah yang diampu. 

 Untuk penelitian bersama bisa dilakukan dalam satu bidang ilmu 

maupun lintas bidang ilmu dan atau mengikuti petunjuk yang telah ditetapkan 

pimpinan. 

Sedangkan untuk abdimas, para dosen akan tergabung dalam kelompok 

bidang ilmu. Selanjutnya kegiatan abdimas dikoordinir oleh Prodi dan LPPM 

untuk menentukan tempat dan topik yang akan disampaikan.  

 Hasil-hasil penelitian dan abdimas dosen wajib dikumpulkan kepada 

Kaprodi untuk dilakukan publikasi lebih lanjut dalam jurnal maupun 
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prosiding baik dalam jurnal nasional terakreditasi dan juga ke dalam jurnal 

internasional terindex scopus. 

 

H. PERIHAL BIMBINGAN MAHASISWA 

Dosen yang aktif terdaftar dalam direktori dosen Magister Ilmu Hukum 

Pascasarjana UTA'45 Jakarta, juga bertugas untuk membimbing mahasiswa. 

Bimbingan ini dimaknai secara luas yaitu bimbingan selaku dosen 

pembimbing akademik yang ditugaskan oleh Kaprodi, dan juga sebagai dosen 

pembimbing Usulan Penelitian mahasiswa dan atau Tesis.  

Selaku dosen pembimbing akademik mahasiswa, dosen wajib memperhatikan 

hal-hal sebagai berikut : 

1. Memberikan arahan dan konsultasi akademik dalam hal pengisian KRS, 

konsultasi rencana belajar mahasiswa, komplain nilai dan konsultasi 

seputar administrasi akademik selama mahasiswa masuk sampai 

mahasiswa lulus. 

2. Memberikan perhatian kepada mahasiswa angkatannya untuk mengikuti 

setiap arahan Kaprodi dalam hal informasi akademik dan non akademik 

yang bertujuan untuk mengarahkan kekompakan dalam mensukseskan 

setiap kegiatan Prodi maupun universitas 

3. Melakukan pengawasan terhadap mahasiswa angkatannya kaitannya 

dengan upaya menjaga persatuan dan kekompakan mahasiswa dalam ikut 

mensukseskan setiap kegiatan Prodi dan atau universitas. 

Sedangkan peran dosen dalam membimbing usulan penelitian mahasiswa dan 

atau  Tesis, dosen wajib mengikuti ketentuan dalam buku panduan Tesis.  

Adapun dalam rangka pembinaan selama proses bimbingan baik bimbingan 

akademik maupun  bimbingan Tesis, jika ada mahasiswa yang sukar dosen 

berkonsultasi dengan Kaprodi untuk ikut memberikan solusi. 

 

I. EVALUASI DAN SANKSI 

Setiap dosen tetap maupun LB tunduk pada ketentuan tata tertib dan SOP 

yang ada di lingkungan Program Studi S-1 Ilmu Hukum dan juga 

dilingkungan UTA'45 Jakarta. berkaitan dengan tugas tridarma dosen, 
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kaprodi memiliki wewenang penuh dalam pembinaan dosen, sehingga sanksi 

yang diberikan jika terjadi kesalahan dosen sifatnya adalah untuk 

memperbaiki kinerja dan kualitas dosen dan tidak ditujukan untuk 

menghilangkan martabat dan kehormatan dosen. Dalam hal tertentu sanksi 

diberlakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Pelanggaran Akademik 

Untuk pelanggaran akademik, dosen diberikan sanksi berupa teguran lisan 

paling banyak tiga kali, dan setelah itu baru dilakukan surat peringatan 

sebanyak 3 kali dengan jarak yang dirasa cukup untuk tiap kali surat 

peringatan diberikan. Jika dalam pemberian surat peringatan dosen yang 

bersangkutan tidak mengindahkan dan atau tidak memperbaiki 

kesalahannya maka kaprodi dapat mengusulkan untuk mencabut hak 

mengajar untuk sementara waktu atau yang ditetapkan oleh pimpinan dan 

atau memberhentikan dosen tersebut setelah mendapat persetujuan Dekan. 

Dalam kesalahan tertentu yang bisa didapat bukti kuat telah terjadi 

pelanggaran akademik, Kaprodi langsung mengusulkan kepada Dekan 

untuk memberhentikan dosen tersebut. Kesalahan tersebut adalah : 

a. Membocorkan soal ujian 

b. Jual beli Nilai 

 

2. Pelanggaran Non-Akademik 

Sanksi untuk pelanggaran non-akademik mengikuti mekanisme 

pemberian sanksi akademik dengan mengacu pada SOP tata tertib dosen 

dan karyawan yang berlaku di UTA'45 Jakarta. 
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Lampiran Bukti Bimbingan Akademik 

 

Nama Lengkap Dosen    : ……………………………………………. 
Tempat Tanggal Lahir   : ……………………………………………. 
NIDN/Pangkat/Golongan/Ruang : ……………………………………………. 
Bidang Ilmu    : ……………………………………………. 
Mahasiswa Bimbingan   : Angkatan….  
 

No Nama Mahasiswa Perihal Bimbingan Solusi Tanda tangan 

mahasiwa 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Jakarta,………………… 

ttd 

 

(Nama Dosen) 


