
BUKU PEDOMAN AKADEMIK 
PROGRAM STUDI BAHASA 
DAN SASTRA INGGRIS

 

2017/2018



PROFIL SINGKAT PROGRAM  STUDI SASTRA INGGRIS

Program Studi Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unpad

 

merupakan program studi yang memilki jumlah peminat terbanyak di FIB

 

Unpad. Lulusan Program Studi Sastra Inggris FIB Unpad diserap di

 

berbagai

 

lembaga pemerintah maupun swasta. Bidang pekerjaan yang

 

digeluti lulusan beragam, di antaranya: pengajaran, penerjemahan dan

 

interpreting, copywriting, periklanan, penulisan kreatif, penerbitan
(editing), ekspor-impor, kesekretarisan, diplomasi, jurnalistik dan media
(tv, radio, internet, dan cetak), pariwisata, industri kreatif (film, fotografi,

 

musik), dan kewirausahaan.
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SEJARAH SINGKAT PROGRAM STUDI SASTRA INGGRIS

Program Studi Sastra Inggris Universitas Padjadjarandidirikan pada 
tahun

 

1958

 

bersamaan dengan terbentuknya Fakultas Sastra 
Inggris. Program Studi Sastra Inggris dengan konsisten bertujuan 
untuk menjadi Program Studi unggul dalampenyelenggaraan 
pendidikan tinggi kelas dunia yangmemiliki komitmen dan integritas 
yang kuat dalammelahirkan sumber daya manusia yang berkualitas 
dibidang bahasa Inggris dan sastra Inggris dalam

 

konteks lokal dan 
global, serta adaptif terhadapperubahan yang terjadi.
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VISI DAN MISI 
PROGRAM STUDI SASTRA INGGRIS
Pada tahun 2026, Program Studi Sastra Inggris menjadi Program 
Studi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi kelas dunia 
yang memiliki komitmen dan integritas yang kuat dalam melahirkan 
sumber daya manusia yang berkualitas di bidang bahasa Inggris dan 
sastra Inggris dalam konteks lokal dan global, serta adaptif terhadap 
perubahan yang terjadi.

MISI PROGRAM STUDI 
SASTRA INGGRIS

• Menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar (PBM) bidang 
ilmu Linguistik bahasa Inggris, kajian sastra Inggris, bidang 
penerjemahan dengan mengembangkan metode dan media 
yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan 
kurikulum yang berlaku;

• Mengembangkan penelitian untuk mendukung materi 
proses belajar mengajar, kemajuan ilmu linguistik, sastra 
Inggris, dan penerjemahan;

• Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
berskala nasional, regional maupun internasional;

• Melaksanakan manajemen pendidikan dengan menerapkan 
prinsip penjaminan mutu (quality assurance) dengan 
menggunakan prinsip transparansi, partisipasi, dan 
akuntabilitas; 

• Menjalin hubungan kerjasama strategis dengan mitra 
dalam dan luar negeri secara berkesinambungan.



Tujuan Program
 Studi Sastra Inggris

Tujuan Penyelenggaraan 
Program Studi Sastra Inggris

 Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam 
berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris sesuai kaidah-
kaidah bahasa Inggris;

 Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi bidang kajian 
linguistik; sastra dan penerjemahan berbahasa Inggris yang 
berdaya saing nasional dan internasional;

 Menghasilkan lulusan yang mampu berkiprah baik tingkat 
nasional, regional, dan internasional;

 Menghasilkan lulusan yang mampu menganalisis dan 
menjabarkan karya sastra berbahasa Inggris dalam beragam 
genre dengan menggunakan beberapa teori/metode/
pendekatan kajian karya sastra dan mengaitkannya dengan isu 
sosiokultural global;

 Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan metode, 
ancangan, dan teori kebahasaan, berinteraksi dengan bidang 
ilmu lain, dan memahami perkembangan dan kecenderungan 
penelitian kebahasaan mutakhir di taraf lokal, nasional, 
maupun internasional;

 Menghasilkan lulusan yang memiliki kemahiran 
menerjemahkan dan mengkaji terjemahan lisan dan tulisan 
terkait teks komersial, akademik, legal, dan kesusastraan di 
tingkat lokal, nasional, maupun internasional, dengan 
mengindahkan wawasan sosial, kebudayaan, dan kebangsaan;

 Terselenggaranya penelitian yang mendukung materi proses 
belajar mengajar, kemajuan ilmu linguistik, sastra Inggris, dan 
penerjemahan; 

 Terwujudnya pengembangan kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat berskala nasional, regional maupun internasional;

 Terlaksananya manajemen pendidikan dengan menerapkan 
prinsip penjaminan mutu (quality assurance) dengan 
menggunakan prinsip transparansi, partisipasi dan 
akuntabilitas, dan;

 Terwujudnya kerjasama strategis dengan mitra dalam dan luar 
negeri secara berkesinambungan. 
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Penyelenggaraan Pendidikan 
Program Studi Sastra Inggris

1. Pekerja Literasi dan Budaya
2. Edupreneur
3. Language Assistant

Profil Lulusan

Capaian Pembelajaran

Setiap lulusan Program Studi Sastra Inggris Universitas 
Padjadjaran memiliki capaian pembelajaran sebagai 
berikut.

• bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu 
menunjukkan sikap religius;

• menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan 
tugas berdasarkan agama,moral, dan etika;

• berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa,bernegara, dan kemajuan 
peradaban berdasarkan Pancasila; 

• berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta 
tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa 
tanggungjawab pada negara dan bangsa;

• menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, 
agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan 
orisinal orang lain;

• bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta 
kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;

• taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat 
dan bernegara;

• menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;

• menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di 
bidang keahliannya secara mandiri; dan

• menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, 
dan kewirausahaan. 
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1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 
konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan 
bidang keahliannya;

2. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;

3. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan 
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik 
seni;

4. mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam 
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman 
perguruan tinggi;

5. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan 
data;

6. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan 
pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; dan

7. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 
melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;

8. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 
berada di bawah tanggungjawabnya dan mampu mengelola pembelajaran 
secara mandiri;

9. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 
kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

K
eteram

pilan U
m

um
 Lulusan



Mampu menganalisis dan menjabarkan karya sast ra berbahasa Inggris 
dalam beragam genre dengan menggunakan beberapa 
teori/metode/pendekatan kajian karya sast ra dan mengaitkannya 
dengan isu sosiokultural global.
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1.

 

2.

 

3.

4.

 

5.

6.

 

7.

 

8.

9.

 

10.

Mampu menunjukkan kecakapan berbahasa Inggris yang ditandai

 

dengan pencapaian yang setara dengan minimum CEFR level B1.

Mampu memahami dan mengulas beragam bentuk karya sastra yg

 

meliputi sekurangkurangnya prosa, drama dan puisi.

Mampu bekerja mandiri dengan menggunakan pengetahuan dan

 

keterampilan berbahasa Inggris dengan membuat suatu karya
kreatif.

Mampu menyediakan layanan kebahasaan dalam bahasa Inggris

 

untuk keperluan khusus dalam dunia kerja (ESP).

Mampu mengaplikasikan teori dan kaidah yang sesuai untuk

 

mengalihbahasakan teks umum dari bahasa Indonesia ke Bahasa

 

Inggris dan sebaliknya.

Mampu berbahasa Inggris secara lisan dan tulisan pada minimal
satu bidang untuk tujuan tertentu (English for specific purpose).

Mampu mengadaptasi budaya pemakai bahasa Inggris melalui kajian

 

tertulis terhadap karya sastra dan budaya ke dalam bahasa ibu.

Mampu mengaplikasikan kaidah kebahasaan secara lisan dan

 

tertulis melalui kajian sastra dan budaya.

Mampu mengaplikasikan keahlian di bidang kebahasaan untuk

 

mengadaptasi budaya dan pemanfaatan pengetahuan lintas ilmu, ke

 

dalam bahasa ibu dan dalam berbagai bentuk teks; dan

Mampu berkomunikasi dalam konteks lintas budaya dengan

 

dilandasi nilai-nilai kesepadanan (politeness strategies), kepekaan

 

dan penghormatan terhadap perbedaan budaya, etika, serta nilai-

 

nilai yang berlaku.

Pengutamaan Sastra

Pengutamaan Linguistik

Memiliki pengetahuan mengenai metode, ancangan, dan teori kebahasaan, dan 
kemampuan beriteraksi dengan bidang ilmu lain dan melakukan penelit ian 
kebahasaan.



  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 SANDI 
MK 

MATA KULIAH SKS 

SE
M

ES
TE

R
 2

 
 

 Intro to English Linguistics (Intro to Linguistics+The 
Development of the English Language) 

4 

 Introduction to Literary Studies ( (Introduction to Prose+Prose 
Studies) 

4 
  
 Intermediate Text Production and Reception (Grammar, 

Reading, Writing) 
 

 Intermediate Grammar  3 
 Intermediate Reading Skills (Reading for Gist) 3 
 Intermediate  Writing Skills (Essay Writing) 3 

 Laboratory Work: General Interest 3 
   

  Jumlah: 20 

  SKS Kumulatif: 40 

 SANDI 
MK 

MATA KULIAH SKS 
SE

M
ES

TE
R

 1
 

 
 Agama 2 
 Pancasila dan Kewarganegaraan 2 
 Bahasa Indonesia 2 
 Bahasa Inggris (Keterampilan Belajar dan Literasi Informasi) 2 

 OKK 3 
 Basic Text Production and Reception (Grammar, Reading, 

Writing) 
 

 Basic Grammar 3 
 Basic Reading Skill (Reading for General Interest) 3 
 Basic Writing Skill (Paragraph Writing) 3 

   
   
   

  Jumlah: 20 

 SANDI 
MK 

MATA KULIAH SKS 

SE
M

ES
TE

R
 4

 
 

 Dasar Dasar Filsafat 2 
 Pengantar Kebudayaan Sunda 2 
 Survey of English Literature up to the Victorian Period 4 
   
   
 Advanced Text Production and Reception (Reading & 

Writing) 
 

 Advanced Reading Skills (Reading Scientific Texts) 3 
 Advanced Writing Skills (Creative Writing) 3 
   
 Upper Intermediate Grammar 3 

 Paper Presentation  3 

 Jumlah: 20 
 SKS Kumulatif: 80 

 SANDI 
MK 

MATA KULIAH SKS 

SE
M

ES
TE

R
 3

 
 

 English Phonetics & Phonology: Theory and Practices 4 
 Kebudayaan Indonesia 2 
 Pengkajian Budaya  2 
 Further Studies in Prose 3 
 Thematic Spoken English: Daily Activities 3 
   

 Upper Intermediate Text Production and Reception 
(Reading & Writing) 

 

 Upper Intermediate Reading Skills (Reading Texts of Various 
Modes) 

3 

 Upper Intermediate Writing Skills (Writing for Professional 
Purposes) 

3 

    
 Jumlah: 20 
 SKS Kumulatif: 60 

S
tu

r
k

tu
r
 M

a
ta

 K
u

lia
h

Kurikulum 2017 Program Studi Sastra Inggr is



  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SANDI 
MK 

MATA KULIAH SKS 
SE

M
ES

TE
R

 5
 

 
 English Morphology and Syntax (Morphology+Syntax) 4 
 Survey of American Literature 4 
 Translating General Text (Translating General English 

Texts+Translating General Indonesian Texts) 
4 

 Laboratory Work: Specific Interest 3 

 Diplomasi Budaya  2 
 Kewirausahaan 2 

 Kepariwisataan 2 
   

 Jumlah: 21 
  

SKS Kumulatif: 
101 

 SANDI 
MK 

MATA KULIAH SKS 

SE
M

ES
TE

R
 6

 
 

 Translating Specific Text  Translating Specific English 
Texts+Translating Specific Indonesian Texts) 

 
4  

 Laboratory Work: Inferring and Responding 3 

 Debating 3 

 Research Methods in Linguistics  
ATAU 
Critical Theory 

 
3 

 Selected Topics in Literature 
ATAU  
Semantics and Pragmatics (Semantics+Pragmatics) 

 
4 

 KKN 3 

 Jumlah: 20 
 SKS Kumulatif: 121 

 SANDI 
MK 

MATA KULIAH SKS 

SE
M

ES
TE

R
 8

 
 

 SKIRPSI 6 

   

   

   

 Jumlah: 6 
 

 SANDI 
MK 

MATA KULIAH SKS 

SE
M

ES
TE

R
 7

 
 

 Seminar on Literature 
ATAU 
Seminar on Linguistics 

3 

 Advanced Studies in Literature 
ATAU 
Text and Discourse Analysis (Approaches to Discourse +Text 
Analysis) 

 
4 

 Translating Scientific Texts 4 
 Advanced Grammar 3 
 MATA KULIAH PILIHAN 4 

  Jumlah: 18 
  SKS Kumulatif: 139 

 

Daftar Mata Kuliah
Pil ihan




lnterpret ing

Specialized T


ranslat ion

Translat ion S


tudies

Linguist ic Aspects in T


ranslat ion

Technology in T


ranslat ion

Teaching: Principles and  Methods

Classroom M


anagement

Children's


Literature

Survey of English Literature: Up to


17thCentury

Theater and  P


erformance

Poetry and Contemporary Music

Women's


Writ ing

Modern Brit ish


Literature

Speculat ive


Fict ion

Literature and


Film

Copy Writ ing





emiot ics

Psycholinguist ics

 
SKS Kumulatif: 145

ociolinguist ics

S
S



 

PARAMETER 

 

Mata Kuliah 

 

SKS 

 

SMT 

 
Kode 
MK 

 

1. Mampu berkomunkasi lisan satu atau 
dua arah di bidang umum, khusus, dan 
ilmiah. 
 

2. Mampu membaca dan menghasilkan 
teks umum, khusus, dan ilmiah dengan 
tingkat keterbadaan teks tingkat dasar 
hingga mahir dan menerangkan 
kembali secara tulisan/tulisan. (Tingkat 
keterbacaan mengacu kepada Flesch-
Kincaid Grade Level). 

 
3. Mencapai standar minimum skor 40 

untuk Section Reading dan Section 
Listening dalam Paper-based TOEF, 
atau angka setara untuk Uji Kemahiran 
Bahasa Inggris yang lain. 

 
4. Mencapai standarminimum band 5 

untuk Writing Section dan Speaking 
Section dalam IELTS atau angka setara 
untuk Uji Kemahiran Bahasa Inggris 
yang lain. 

Reading for General 
Interests 

3 I H10D107 

Reading for Gist 3 II H10D208 

Reading Texts of 
Various Modes 

3 III H10D320 

Reading Scientific Texts 3 IV H10D421 

Text Analysis 3 V H10D330 

Laboratory Work: 
General Interests 

3 II H10D210 

Laboratory Work: 
Specific Interests 

3 III H10D322 

Laboratory Work: 
Responding and 
Inferring 

3 IV H10D423 

Paragraph Writing 3 II H10D101 

Essay Writing 3 III H10D314 

Creative Writing 3 V H10D532 

Writing for Professional 
Purposes (Pilihan) 

2 V/VI H1D0415 

Copy Writing (Pilihan) 2 V/VI H10D557 

Thematic Spoken 
English: Daily Activities 

3 II H10D206 

Paper Presentation 3 III H10D318 

Debating 3 IV H10D419 

 

1. Menganalisis teks dengan tingkat 
keterbacaan (Readibility) dari tingkat 
basic hingga advanced. 
 

2. Mencapai standar skor minimum 40 
untuk Section Structure and Written 
Expression dalam Paper-based TOEFL 
atau angka setara untuk Uji Kemahiran 
Bahasa Inggris yang lain. 

 
 
 

Basic Grammar 3 I H10D103 

Intermediate Grammar 3 II H10D204 

Upper lntermediate 
Grammar 

3 III H10D316 

Advanced Grammar 
(Pilihan) 

3 V/VI H10D417 

S
tu

r
k

tu
r
 M

a
ta
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u
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3. Menerapkan grammar untuk 
mendukung capaian standar skor 
untuk kemahiran speaking, reading, 
dan writing, translation, dan 
interpreting. 

 

1. Menerjemahkan teks berbahasa Inggris 
dan/atau Indonesia dengan tingkat 
keterbacaan dasar, menengah, dan 
mahir di bidang umum, khusus, dan 
ilmiah, ke dalam Bahasa Indonesia. 
(Tingkat keterbacaan mengacu kepada 
Flesch Reading Ease). 
 

2. Melakukan penerjemahan lisan di 
bidang umum, khusus, dan ilmiah dari 
bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan 
sebaliknya dengan tingkat kemahiran 
bicara yang setara dengan capaian skor 
Speaking SectionIELTS 5 atau setara 
dalam uji kemahiran Bahasa Inggris 
yang lain. 

3. Menentukan standar tarif layanan 
kebahasaan (terjemahan/interpreting) 
sesuai dengan berbagai bidang dan 
tingkat konsumen. 

4. Dapat mengoperasikan CAT 
(Computer-Aided Translation), 
setidaknya Word-Fast dalam 
penerjemahan. 

5. Menganalisis karya terjemahan 
berbagai genre teks di bidang umum, 
khusus, dan ilmiah dengan 
mempertimbangkan teori genre, kajian 
teks, dan teori-teori yang terkait 
dengan gender, kelas, budaya, 
ekonomi, dan politik, dan menuliskan 
hasil analisis tersebut dalam tulisan 
ilmiah. 

6. Menghasilkan karya terjemahan dalam 
bahasa Indonesia/Inggris dengan 
mempertimbangkan teori-teori kajian 
terjemahan, menuliskan laporan 
proses penerjemahan tersebut dalam 
tulisan ilmiah, dan mempresentasikan 
karya tersebut. 

Translating General 
English Texts 

2 IV H10D324 

Translating General 
lndonesian Texts 

2 IV H10D326 

Translating Specific 
English Texts 

2 V H10D425 

Translating Specific 
lndonesian Texts 

2 V H10D427 

Translating Scientific 
English Texts 

2 VI H10D644 

Translating Scientific 
Indonesian Texts 

2 VI H10D646 

Literature in Translation 2 VI H10D777 

Interpreting (Pilihan) 2 V/VI H10D552 

Specialized Translation 
(Pilihan) 

2 V/VI H10D650 

Linguistic Aspects in 
Translation (Pilihan) 

2 V/VI H10D871 

Translation Studies 
(Pilihan) 

2 V/VI H10D781 

Technology in 
Translation (Pilihan) 

2 V/VI H10D873 



 

1. Mampu menguraikan konsep – konsep 
linguistik seperti langue, parole, 
signifier, signified, signification, ilmu 
linguistik dan tatarannya, seperti 
fonologi, morfologi, sintaksis, dan 
semantik serta sejarah dan aliran 
linguistik. 
 

2. Mengidentifikasi, melafalkan, dan 
menjelaskan tata bunyi bahasa Inggris 
dan menyusun deskripsi fonetik. 

 
3. Mampu menguraikan sifat bahasa dan 

perubahan semantis serta 
pembentukan kata sesuai perubahan 
sosial budaya. 
 

4. Mampu melakukan kajian fonologis, 
morfologis, sintaktis, semantis, 
pragmatis, semiotis, sosiolinguistik dan 
menuliskan kajian tersebut dalam 
karya ilmiah. 

Introduction to 
Linguistics 

2 I H10D111 

Phonetics and 
Phonology 

2 III H10D113 

English Morphology 2 V H10D214 

Basic English Syntax 2 VI H10D328 

Development of the 
English Language 
(Pilihan) 

2 V/VI H10D212 

Teaching: Principles and 
Methods (Pilihan) 

2 V/VI H10D554 

Classroom Management 
(Pilihan) 

2 V/VI H10D648 

Research Methods in 
Linguistics (Prasyarat) 

2 VII H10D764 

Further Syntax  2 VII H10D782 

Sentence Meaning 2 VII H10D783 

Utterance Meaning 2 VII H10D784 

Macro Linguistics 2 VIII H10D876 

Approaches to 
Discourse Analysis 

2 VIII H10D433 

Seminar on Linguistics 2 VIII H10D866 

Skripsi Pengutamaan 
Linguistik 

6 VIII UNX10810 

 

1. Mengidentifikasi dan menjelaskan 
unsur pembangun struktur puisi, prosa, 
dan drama.  
 

2. Menerapkan metode pengkajian sastra 
dalam menganalisis prosa, puisi, dan 
drama berbahasa Inggris dengan 
memadukan teori-teori terkait gender, 
kelas, budaya, politik, dan ekonomi 
serta menuliskan hasil analisis dalam 
tulisan ilmiah.  

 
 
 

Introduction to Prose 2 II H10D115 

Prose Studies 2 III H10D216 

Further Studies in Prose 2 IV H10D549 

American Literature up 
to the 19th Century 

2 IV H10D434 

American Literature 
since the 19th Century 

2 V H10D558 

Survey of English 
Literature: Elizabethan-
Victorian Period 

2 V H10D429 

Survey of Contemporary 
Literature ln English 

2 VI H10D639 



 
3. Menulis karya kreatif dalam genre 

puisi, prosa, atau drama dengan 
mempertimbangkan teori-teori yang 
terkait dengan jender, kelas, budaya, 
politik, dan ekonomi. 

Children's Literature 
(Pilihan) 

2 V/VI H10D556 

Survey of English 
Literature: Up to 17th 
Century (Pilihan) 

2 V/VI H10D431 

Theater and 
Performance (Pilihan) 

2 V/VI H10D651 

Poetry and 
Contemporary Music 
(Pilihan) 

2 V/VI H10D652 

Women's Writing 
(Pilihan) 

2 V/VI H10D653 

Modern British 
Literature (Pilihan) 

2 V/VI H10D559 

Speculative Fiction 
(Pilihan) 

2 V/VI H10D560 

Literature and Film 
(Pilihan) 

2 V/VI H10D654 

Poetic Devices 2 VII H10D769 

lntroduction to Drama 2 VII H10D641 

Critical Theory 
(Prasyarat) 

2 VII H10D757 

Selected Topics in 
Literature (Prasyarat) 

2 VII H10D773 

The Politics of Narrative 
Method 

2 VIII H10D869 

Further Studies in 
Poetry 

2 VIII H10D753 

Further Studies in 
Drama 

2 VIII H10D755 

Seminar on Literature 2 VIII H10D865 

Skripsi Pengutamaan 
Sastra 

6 VIII UNX10810 

 

Mampu mengaplikasikan ilmu yang 
diperoleh selama perkuliahan kepada 
masyarakat. 

 

Kuliah Kerja Lapangan 
(KKL) 

2 V H10D561 



 

Mampu mengembangkan kepribadian 
dengan berbasiskan atas pemahaman yang 
baik tentang agama, Pancasila, 
Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, 
Filsafat, dan kondisi masyarakat Indonesia. 

Agama 1 I  

Pancasila 1 I  

Kewarganegaraan 1 I  

Bahasa Indonesia 1 I  

Bahasa Inggris 1 I  

 1 I  

Keterampilan Belajar 
dan Literasi Informasi 
(LSIT) 

1 I  

 1 I  

Olah Raga dan Seni 1 I  

 2 I  

Sejarah Kebudayaan 
Indonesia 

2 I  

Manusia dan 
Kebudayaan Indonesia 

2 I  

Dasar-dasar Filsafat 2 II  

Kuliah Kerja Nyata (KKN) 4 VI  

Mampu melakukan pemanduan wisata dan 
memimpin perjalanan wisata di tingkat 
lokal, nasional, maupun internasional. 

Kepariwisataan 2 III  

Mampu membuat perencanaan usaha dan 
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Pada hakikatnya evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan 
sekurang-kurangnya tiga kali, yaitu Ujian Tengah Semester (UTS), dan 
Ujian Akhir Semester (UAS), serta evaluasi lainnya yang tidak 
bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Nilai akhir suatu mata kuliah yang diperoleh mahasiswa dinyatakan 
dengan dua bentuk, yaitu huruf mutu dan angka mutu, yang dibagi ke 
dalam peringkat berikut:

Sistem Penilaian dan Laporan 
Penilaian

HURUF MUTU 'T' (KOMPONEN PENILAIAN TIDAK LENGKAP
Seorang mahasiswa dinyatakan memperoleh huruf T jika 
memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a) Diberikan kepada mahasiswa yang belum memenuhi 
salah satu evaluasi hasil belajar mahasiswa yang 
dilakukan pada akhir semester. 

b) Setelah evaluasi pada butir (a) dipenuhi mahasiswa 
dalam waktu 2 minggu terhitung sejak ujian akhir 
semester mata kuliah bersangkutan huruf T harus diganti 
menjadi nilai A, B, C, D, atau E. 

c) Apabila evaluasi pada butir (a) tidak dipenuhi dalam 
batas waktu 2 minggu, maka huruf mutunya menjadi E; 
atau Dosen Pengasuh mata kuliah dapat mengolah sesuai 
dengan bobot masing-masing bagian evaluasi yang 
ditetapkan, sehingga menghasilkan huruf mutu lain

d) Huruf T tidak dapat diubah menjadi Huruf K, kecuali 
apabila mahasiswa tidak dapat menempuh ujian akhir 
semester susulan atas dasar alasan yang dapat 
dibenarkan (sakit, mengalami kecelakaan, atau musibah 
yang memerlukan perawatan lama). 

NILAI HURUF MUTU ANGKA MUTU

80 = NA = 100 A 3,20 < AM < 4

68 = NA< 80 B 2,72 < AM < 3,20

56 = NA< 68 C 2,24 < AM < 2,72

45 = NA< 56 D 1,80 < AM < 2,24

NA < 45 E AM <1,80

r
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HURUF MUTU 'K' (TIDAK ADA KOMPONEN PENILAIAN)
Seorang mahasiswa dapat dinyatakan memproleh huruf mutu 'K' jika 
memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a) Mahasiswa mengundurkan diri dari kegiatan perkuliahan setelah 
lewat batas waktu perubahan KRS 2 minggu setelah kegiatan 
akademik berjalan dengan alasan yang dapat dibenarkan dan 
dibuktikan dengan Surat Keterangan Dekan. 

b) Dikenakan pada satu atau beberapa mata kuliah pada semester 
bersangkutan dalam hal mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian 
akhir semester atas dasar alasan yang dapat dibenarkan 
sehingga tidak dapat mengikuti ujian akhir semester susulan.

c) Diberikan pada matakuliah tugas akhir dan skripsi yang tidak 
selesai dalam satu semester.

d) Alasan yang dapat dibenarkan untuk memberikan huruf K 
adalah :

i) sakit atau kecelakaan yang memerlukan perawatan atau 
proses penyembuhan lama, yang dinyatakan dengan 
surat keterangan dari dokter spesialis atau rumah sakit 
yang merawatnya;

ii) musibah keluarga yang mengharuskan mahasiswa 
meninggalkan kegiatan belajarnya dalam waktu lama, 
dengan dikuatkan surat keterangan yang diperlukan;

e) Alasan lain yang dapat dibenarkan untuk memberi huruf K adalah 
kondisi melahirkan yang tidak normal atau alasan lain yang dapat 
dibenarkan oleh Dekan di luar kedua alasan pada butir (d) di atas, 
tetapi mahasiswa dianggap menghentikan studinya untuk 
sementara selama satu semester atas ijin Dekan.

f) Mata kuliah yang memiliki huruf K, tidak digunakan untuk 
penghitungan IP atau IPK.

g) Bagi mahasiswa yang memperoleh huruf K bagi seluruh beban 
studi dalam semester yang bersangkutan, diperhitungkan dalam 
batas waktu studi dan tidak dianggap sebagai penghentian studi 
untuk sementara.

h) Apabila butir (e) di atas terjadi untuk kedua kalinya, maka 
semester bersangkutan dianggap sebagai penghentian studi 
untuk sementara atas ijin Dekan sehingga akan mengurangi jatah 
mahasiswa yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan 
menghentikan studi untuk sementara

i) Apabila butir (e) di atas terjadi untuk ketiga kalinya (berturut-
turut maupun secara terpisah-pisah), maka semester 
bersangkutan dianggap sebagai penghentian studi untuk 
sementara atas ijin Dekan yang kedua kalinya. Hal ini tidak 
diperhitungkan dalam batas waktu studinya, namun 
menggugurkan hak mahasiswa untuk memperoleh kesempatan 
penghentian studi atas ijin Dekan.
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HURUF MUTU AKHIR YANG SAH

Nilai akhir (huruf mutu) mata kuliah atau hasil evaluasi 
akhir sesuatu mata kuliah hanya dianggap sah apabila :

1) Matakuliah yang bersangkutan terdaftar dalam KRS
Mahasiswa.

2) Nilai terdaftar dalam Daftar Peserta Nilai Akhir (DPNA)
ditanda tangani oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah.

3) Mahasiswa berstatus aktif/terregistrasi pada
semester yang sesuai dengan semester KRS dan
DPNA.

1. Evaluasi hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah 
sekurang-kurangnya merupakan gabungan dari 3 (tiga) macam 
penilaian:

a. Ujian Tengah Semester (UTS)

b. Ujian Akhir Semester (UAS)

c. Nilai lainnya, antara lain: tugas (pekerjaan rumah, 
pembuatan makalah, referat, dan terjemahan); kuis 
(baik yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal), 
laporan hasil praktikum, stage, partisipasi, kerja 
lapangan, laboratorik, atau ujian praktikum/praktik.

2. Bobot tiap macam penilaian yang digunakan dapat ditetapkan 
sama atau berbeda, tergantung pada bobot soal/tugas yang 
diberikan Dosen Pengasuh Mata Kuliah sepanjang tidak 
bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
Contoh: 
Mata kuliah X1A.212 bobotnya 2 SKS, yang biasa ditulis dengan 
2(2-0), artinya 2 sks perkuliahan dan 0 sks praktikum. 
Evaluasinya, misalnya, diberi bobot sebagai berikut : 

a. evaluasi tengah semester 30% 
b. tugas lain 20% 
c. evaluasi akhir semester 50% 

3. Perimbangan bobot ini ditetapkan oleh dosen Pengasuh mata 
kuliah dan harus diberitahukan kepada mahasiswa pada awal 
kuliah.

a) Penghentian studi untuk sementara setelah melewati periode
pada butir (g) di atas dengan alasan seperti pada butir (d),
diperkenankan, namun diperhitungkan dalam batas waktu
studinya.

b) Jika mata kuliah yang memperoleh huruf K itu telah ditempuh 
kembali pada kesempatan lain, maka huruf mutunya dapat berubah 
menjadi A, B, C, D, atau E. 

EVALUASI HASIL BELAJAR



Beban studi di atas diperhitungkan atas dasar perkuliahan yang 
kegiatannya minimal 1-3 tiap SKS (1 jam kegiatan terjadwal, 
ditambah 1-2 jam kegiatan terstruktur dan 1-2 jam kegiatan mandiri).

• IP dan IPK digunakan sebagai kriteria untuk memberi sanksi 
akademik dan evaluasi studi pada akhir program.

• Mahasiswa diperbolehkan mengambil beban studi semesteran 
yang kurang dari jumlah minimal yang diperkenankan, tetapi 
tidak diperbolehkan mengambil beban studi semesteran yang 
lebih besar dari jumlah maksimal yang diperkenankan.

• Apabila mahasiswa memperbaiki huruf mutu E, D, atau C, dalam 
penghitungan IPK yang digunakan adalah huruf mutu yang lebih 
tinggi, misalnya:

D diperbaiki menjadi E, yang digunakan adalah D;
E diperbaiki menjadi A, yang digunakan adalah A.
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4. INDEKS PRESTASI (IP)
• Indeks prestasi (IP) adalah angka yang menunjukkan prestasi atau 

kemajuan belajar mahasiswa dalam satu semester.
• IP dihitung pada tiap akhir semester.
• Rumus perhitungannya sebagai berikut (pembulatan ke bawah apabila 

kurang dari 0,05, pembulatan ke atas apabila sama/lebih dari 0,05) :

IP = Jumlah ( AM x SKS ) 
_________________ 
         Jumlah SKS 

5. INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK)
• Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan angka yang 

menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa 
secara kumulatif mulai dari semester pertama sampai 
dengan semester paling akhir yang telah ditempuh.

• IPK dihitung pada tiap akhir semester.
• Rumus perhitungannya sebagai berikut (pembulatan ke 

bawah apabila kurang dari 0,05, pembulatan ke atas apabila 
sama/lebih dari 0,05): 

• IPK digunakan untuk menentukan beban studi semester 
berikutnya.

• Rentang IPK dan jumlah SKS maksimum yang boleh diambil 
mahasiswa pada semester berikutnya: 

RENTANG IPK JUMLAH SKS MAKSIMUM

3,00- 4,00 24

2,50- 2,99

2,00- 2,49

21

18

1,50-1,99 15

< 1,50 <12



Dosen Pengasuh mata kuliah bertanggung jawab atas kebenaran nilai  
akhir  (huruf mutu)  yang  ditulis  pada  DPNA. Karena Nilai  akhir  
(huruf  mutu) yang telah diumumkan t idak  dapat   digant i  lagi  dengan  
alasan apapun
  
.
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CARA PENILAIAN
Penilaian terhadap penguasaan materi mahasiswa baik yang 
sifatnya kognitif, psikomotorik, maupun afektif. Cara penilaian 
yang digunakan dari nilai akhir menjadi angka mutu berdasar 
pada rumus berikut : 

 

Cara Penilaian

     Nilai Akhir

- - - - - - - - - - - - - - - - -  X 4,0 =  Angka Mutu
           100

Perubahan dari Nilai Akhir menjadi Angka Mutu secara lengkap bisa dilihat  

pada lampiran tabel konversi. Untuk mengetahui Huruf Mutu yang 
diperoleh mahasiswa tersebut  dapat  dilihat  melalui tabel berikut , 

atau lampiran tabel konversi
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 Huruf Mutu E harus diperbaiki dengan menempuh kembali mata 

kuliah bersangkutan pada semester berikutnya atau pada 



kesempatan pertama. 

Huruf  mutu  yang  digunakan  untuk  penghitungan  IP  dan IPK 
adalah  huruf  mutu  yang  ditetapkan  oleh  masing-masing 
fakultas menggunakan nilai yang terbaik atau nilai terakhir.

Perbaikan Huruf Mutu

JUMLAH HURUF MUTU D

 ! Untuk dapat  dinyatakan berhak mengikut i Ujian Sidang Skripsi, 
disyaratkan agar jumlah huruf mutu D maksimum 20% dari total beban 
studi kumulat if  (seluruh beban studi yang dipersyaratkan untuk 

menyelesaikan studinya)

 Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulat if  yang 


ditetapkan;Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,25;


Tidak terdapat  huruf mutu E;
Huruf mutu D t idak melebihi 20% dari beban studi kumulat if  


Program Sarjana;
Telah menyelesaikan penyusunan dan penulisan Skripsi atau 


sejenisnya, serta dinyatakan layak uji oleh Pembimbing;

Telah Lulus ujian sidang Skripsi dengan memperoleh huruf 
mutu 
sekurang-kurangnya C  

Evaluasi Hasil Belajar



!

Batas Waktu Studi

 Program Sarjana harus dapat diselesaikan paling lama 14 semester 

terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa pada Semester I

PENGHENTIAN STUDI UNTUK 

SEMENTARA

Mahasiswa dapat menghentikan studi untuk sementara dengan Ijin 

Dekan mengacu pada ketentuan berikut:

 Jumlah maksimum penghent ian studi untuk sementara adalah dua semester, 



baik secara berturut - turut  maupun secara terpisah. 

Mahasiswa mengajukan surat  permohonan kepada Koordinator Program 



Studi, yang diketahui Dosen Wali  dengan membubuhkan tanda tangan. 

Surat  permohonan diajukan selambat- lambatnya 2 (dua) minggu setelah 



kegiatan perkuliahan. 

Setelah mempert imbangkan segi akademik (IPK dan jumlah tabungan kredit ),  



Koordinator Program Studi meneruskan permohonan itu kepada Dekan. 

Apabila mendapat  ijin Dekan, maka selama periode penghent ian studi 



sementara, mahasiswa dibebaskan dari BPP. 

Penghent ian studi sementara t idak diperhitungkan dalam batas waktu 



maksimal masa studi mahasiswa. 

Mahasiswa yang mendapat  ijin penghent ian studi sementara, t idak berhak 

mendapatkan pelayanan akademik.

Penghent ian studi sementara tanpa ijin Dekan dikenakan sanksi sebagai 



berikut  :

Untuk mendaftar kembali harus mengajukan permohonan tertulis 



kepada Rektor, melalui Dekan.

Periode penghent ian studi sementara tanpa ijin Dekan 



diperhitungkan dalam batas waktu maksimal program studinya.

Membayar uang kuliah dan uang prakt ikum yang terutang, dan untuk 

pembayaran semester berikutnya dikenakan sesuai dengan tarif  



mahasiswa baru.

Menghent ikan studi dua semester berturut - turut  atau secara 

terpisah, dengan alasan sepert i tersebut  di atas setelah semester 
sebelumnya memperoleh huruf K bagi seluruh beban 
semesterannya, dianggap menghent ikan studi untuk sementara atas 
ijin Dekan selama dua semester; dengan demikian mahasiswa 
bersangkutan t idak diperkenankan lagi menghent ikan studinya 
untuk sementara.



NO NAMA NIP NIDN SANDI 

1. Dr. Heriyanto, M.Hum. 195606241982111001  0024065605  H10D.0016 

2. Dr. Sutiono Mahdi, M.Hum. 195806261987021002  0026065802  H10D.0020 

3. Dr. Ypsi Soeriasoemantri, M.Hum. 195709221992032001  0022095708  H10D.0023 

4. Dr. Hj. Lia Maulia Indrayani, 
M.Hum. 

196208241988032002  0024086202  H10D.0021 

5. Aquarini Priyatna, M.A.,M.Hum., 
Ph.D. 

196806011994032001  0001066813  H10D.0025 

6. Dr. Eva Tuckytasari, M.Hum. 197109272001122001  0027097107  H10D.0028 

7. Dr. Elvi Citraresmana, M.Hum. 197008112003122001  0011087003  H10D.0032 

8. Hj. Erlina, M.Hum. 196411221992032001  0022116401  H10D.0022 

9. Ari Jogaiswara Adipurwawidjana, 
M.A. 

196903011993031002  0001036902  H10D.0024 

10. Rasus Budhyono, M.Hum. 197110151999031002  0015107102  H10D.0026 

11. Ekaning Krisnawati, S.S., 
Dipp.App.Ling., M.Hum 

197011011993032001  0001117004  H10D.0027 

12. Bima Bayusena,M.Hum. 197410182001121001  0018107402  H10D.0029 

13. Tisna Prabasmoro, M.Si., Ph.D. 197205282002121001  0028057207  H10D.0030 

14. Eko Wahyu Koeshandoyo, 
M.Hum. 

197107172003121002  0017077109  H10D.0031 

15. Lestari Manggong, M.A. 197701152003122002  0016087811  H10D.0033 

16. Ida Farida Sachmadi, M.Hum. 197103192005012002  0019037102  H10D.0034 

17. Taufiq Hanafi, M.A. 198006082006041003  0008068005  H10D.0036 

18. Susi Yuliawati, M.Hum. 197707122006042003  0012077705  H10D.0037 

19. Dr. Rosaria Mita Amalia, 
S.S.,S.IP., M.Hum. 

198003212006042003  0021038004  H10D.0038 

20. Sally Andika Putri, M.A. 198308132008122000   H10D.0039 

21. Kasno Pamungkas, M.Hum. 198101122010121004  0012018104 H10D.0040 

22. Sandya Maulana, M.Hum. 198311152010121004   H10D.0041 

23. Rima Febriani, M.Hum. 198502112014042001  H10D.0042 

24. Randy Ridwansyah, M.Hum. 19860505201541004  H10D.0043 

25. Ratna Erika Mawarrani Suwarno, 
M.Hum. 

198011092015042001  H10D.0044 
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