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SURAT EDARAN  

NOMOR: 3/UN14.2.7/SE/2021 

 

TENTANG 

 

PETUNJUK TEKNIS EVALUASI MASA STUDI MAHASISWA  

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2021 

 

 

Yth. 

1. Para Koordinator Program Studi; 

2. Para Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 

 

Menindaklanjuti ketentuan Buku Pedoman Akademik Universitas Udayana Tahun Akademik 

2020/2021, khususnya pada angka 4.2 huruf B tentang beban dan lama studi mahasiswa, dan 

pada angka 4.7 tentang evaluasi kemajuan studi mahasiswa, serta untuk menjaga 

keberlangsungan pelaksanaan pembelajaran yang bermutu dan proses penyelesaian masa 

studi tepat waktu, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 

 

1. Masa studi normal (unggul) bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Udayana (FEB Unud) adalah sebagai berikut: 

a. Paling singkat 3,5 (tiga koma lima) tahun dan paling lama 4,5 (empat koma lima) 

tahun untuk Program Sarjana; 

b. Paling singkat 1,5 (satu koma lima) tahun dan paling lama 2,5 (dua koma lima) tahun 

untuk Program Magister; 

c. Paling singkat 2,5 (dua koma lima) tahun dan paling lama 3,5 (tiga koma lima) tahun 

untuk Program Doktor; 

d. Paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 3,5 (tiga koma lima) tahun untuk 

Program Diploma Tiga; dan 

e. Paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 1,5 (satu koma lima) tahun untuk 

Program Profesi. 

2. Masa studi maksimal bagi mahasiswa FEB Unud adalah sebagai berikut:  

a. Selama-lamanya 7 (tujuh) tahun untuk Program Sarjana;  

b. Selama-lamanya 3 (tiga) tahun untuk Program Magister; 

c. Selama-lamanya 5 (lima) tahun untuk program Doktor; 

d. Selama-lamanya 5 (lima) tahun untuk program Diploma Tiga; dan  

e. Selama-lamanya 3 (tiga) tahun untuk program Profesi. 
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3. Berdasarkan masa studi, mahasiswa FEB Unud dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) 

kategori, yaitu 

a. Kategori melebihi masa studi maksimal (zona merah) 

b. Kategori melebihi masa studi normal (zona oranye) 

c. Kategori berada pada masa studi normal (zona kuning) 

d. Kategori belum memasuki masa studi normal (zona hijau) 

4. Mahasiswa yang melebihi masa studi maksimal (zona merah) diberi kesempatan untuk 

menyelesaikan studinya paling lambat pada 31 Januari 2022. Untuk memanfaatkan 

kesempatan ini, mahasiswa diwajibkan membuat surat pernyataan bermaterai yang 

menyatakan bahwa apabila yang bersangkutan belum menyelesaikan masa studi sampai 

pada waktu yang telah ditetapkan tersebut maka yang bersangkutan siap untuk 

mengundurkan diri, atau akan dinyatakan Drop Out (DO) oleh Fakultas. 

5. Mahasiswa yang melebihi masa studi normal (zona oranye) diwajibkan membuat surat 

pernyataan bermaterai yang menyatakan kesiapan mahasiswa untuk menyelesaikan studi 

sampai dengan masa studi maksimal, dan jika belum menyelesaikan masa studi seperti 

dimaksud pada angka 2 (dua), maka yang bersangkutan siap untuk mengundurkan diri, 

atau akan dinyatakan Drop Out (DO) oleh Fakultas. 

6. Mahasiswa yang berada pada masa studi normal (zona kuning) diharapkan untuk 

mampu menyelesaikan studinya seperti dimaksud pada angka 1 (satu). 

7. Mahasiswa yang belum memasuki masa studi normal (zona hijau) diharapkan untuk 

selalu fokus pada studi, melakukan evaluasi pada hasil studinya setiap semester, dan 

berdiskusi aktif dengan Pembimbing Akademik (PA) dalam rangka memastikan 

penyelesaian studi pada masa studi normal seperti dimaksud pada angka 1 (satu). 

8. Tabel 1 menunjukkan kaitan antara jenjang pendidikan, masa studi dan angkatan 

mahasiswa berdasarkan kategori (zona) yang telah ditentukan pada angka 3 (tiga) di 

akhir Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021. 

 

Tabel 1.  

Jenjang Pendidikan, Masa Studi, dan Angkatan Mahasiswa Berdasarkan Kategori (Zona) 

pada Akhir Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 
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9. Koordinator Program Studi (Koprodi) wajib melakukan evaluasi terhadap masa studi 

mahasiswa pada setiap kategori secara terjadwal. 

10. Petunjuk teknis evaluasi yang dilakukan oleh Koprodi diatur dalam lampiran yang tidak 

terpisahkan dari surat edaran ini. 

11. Surat edaran ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2021, dan setiap saat akan 

disesuaikan dengan arahan dan/atau kebijakan akademik yang diputuskan oleh Rektor 

Universitas Udayana. 

 

Demikian surat edaran ini diterbitkan untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh 

dengan tanggung jawab. 

 

 

Denpasar, 12 April 2021 

Dekan, 

 

 

 

 

Agoes Ganesha Rahyuda 

NIP 198303252006041001 

 

 

Tembusan: 

1. Ketua Senat 

2. Para Wakil Dekan 

3. Para Koordinator Unit 

4. Koordinator Tata Usaha 

5. Arsip 
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Lampiran 

Nomor : 3/UN14.2.7/SE/2021 

Tanggal : 12 April 2021 

Hal : Petunjuk Teknis Evaluasi Masa Studi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Udayana Tahun 2021 

 

Berikut ini disajikan petunjuk teknis bagi para Koprodi untuk menindaklanjuti masa studi 

mahasiswa sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan pada Surat Edaran Dekan. 

a. Kategori melebihi masa studi maksimal (zona merah) 

(1) Koprodi melakukan pemanggilan kepada mahasiswa melalui surat resmi untuk 

ditanya kesediaannya menyelesaikan studi paling lambat pada 31 Januari 2022. 

(2) Mahasiswa yang datang memenuhi panggilan dari Koprodi dan menyatakan bersedia 

menyelesaikan studi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pada angka (1), wajib 

membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa apabila yang 

bersangkutan belum menyelesaikan masa studi sampai pada waktu yang telah 

ditetapkan tersebut maka yang bersangkutan siap untuk mengundurkan diri, atau akan 

dinyatakan Drop Out (DO) oleh Fakultas. 

(3) Bagi mahasiswa yang tidak datang memenuhi surat panggilan dari Koprodi hingga 

batas waktu yang ditentukan akan diberikan surat peringatan pertama (SP-1). 

Mahasiswa tersebut diberikan kesempatan untuk datang memenuhi panggilan paling 

lambat satu minggu setelah surat peringatan pertama dikeluarkan. 

(4) Jika peringatan pertama diabaikan maka mahasiswa akan diberikan surat peringatan 

kedua (SP-2). Mahasiswa tersebut wajib datang memenuhi panggilan paling lambat 

seminggu sejak surat peringatan kedua dikeluarkan. 

(5) Jika peringatan kedua diabaikan maka mahasiswa tersebut dinyatakan Drop Out (DO), 

serta status keaktifan mahasiswa yang bersangkutan dihentikan dalam sistem pada 

IMISSU Unud. 

b. Kategori melebihi masa studi normal (zona oranye) 

(1) Koprodi melakukan pemanggilan kepada mahasiswa yang melebihi masa studi normal 

melalui surat resmi untuk datang ke Prodi terkait perkembangan masa studi. 

(2) Mahasiswa diminta membuat progress report perkembangan studinya serta membuat 

timeline penyelesaian studinya  dengan persetujuan koprodi. 

(3) Mahasiswa yang datang memenuhi panggilan dari Koprodi diwajibkan membuat surat 

pernyataan bermaterai yang menyatakan mampu taat dan memenuhi ketentuan pada 

timeline penyelesaian studinya secara bertanggung jawab. Mahasiswa juga wajib 

menyatakan pada surat pernyataan tersebut mengenai kesiapan mahasiswa untuk 

menyelesaikan studi sampai dengan masa studi maksimal, dan jika belum 

menyelesaikan masa studi sampai masa studi maksimal, maka yang bersangkutan siap 
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untuk mengundurkan diri, atau akan dinyatakan Drop Out (DO) oleh Fakultas. 

(4) Koprodi menjadwalkan tahapan tugas akhir mahasiswa yang melebihi masa studi 

normal untuk menyelesaikan studinya selama enam bulan ke depan terhitung sejak 

surat panggilan tersebut dikirimkan.   

(5) Bagi mahasiswa yang tidak datang memenuhi surat panggilan dari Koprodi hingga 

batas waktu yang ditentukan akan diberikan surat peringatan pertama (SP-1). 

Mahasiswa tersebut diberikan kesempatan untuk datang memenuhi panggilan paling 

lambat satu minggu setelah surat peringatan pertama dikeluarkan. 

(6) Jika peringatan pertama diabaikan maka mahasiswa akan diberikan surat peringatan 

kedua (SP-2). Mahasiswa tersebut wajib datang memenuhi panggilan paling lambat 

seminggu sejak surat peringatan kedua dikeluarkan.    

(7) Jika peringatan kedua diabaikan maka Koprodi mengusulkan kepada Dekan untuk 

menyampaikan permohonan ke Rektor (cq. USDI) untuk menetapkan status non-aktif 

kepada mahasiswa tersebut sampai mahasiswa datang ke Prodi untuk menjelaskan 

ketidakhadirannya, atau sampai masa studi mahasiswa tersebut melebihi masa studi 

maksimal. 

(8) Jika masa studi maksimal terlewati maka mahasiswa tersebut dinyatakan Drop Out 

(DO), serta status keaktifan mahasiswa yang bersangkutan dihentikan dalam sistem 

pada IMISSU Unud. 

c. Kategori berada pada masa studi normal (zona kuning) 

(1) Koprodi melakukan pemanggilan kepada mahasiswa yang memasuki akhir masa studi 

normal melalui surat resmi untuk datang ke prodi terkait perkembangan studinya. 

(2) Kepada mahasiswa yang datang memenuhi panggilan Koprodi, diminta membuat 

progress report perkembangan studinya serta membuat timeline penyelesaian studinya  

dengan persetujuan Koprodi.   

(3) Mahasiswa membuat surat pernyataan untuk taat dan memenuhi ketentuan pada 

timeline penyelesaian studinya secara bertanggung jawab.  

(4) Koprodi menjadwalkan tahapan tugas akhir mahasiswa yang berada pada masa studi 

normal untuk menyelesaikan studinya selama enam bulan ke depan terhitung sejak 

surat panggilan tersebut dikirimkan.   

(5) Bagi mahasiswa yang tidak datang memenuhi surat panggilan dari Koprodi hingga 

batas waktu yang ditentukan akan diberikan surat peringatan pertama (SP-1). 

Mahasiswa tersebut diberikan kesempatan untuk datang memenuhi panggilan paling 

lambat satu minggu setelah surat peringatan pertama dikeluarkan. 

(6) Jika peringatan pertama diabaikan maka mahasiswa akan diberikan surat peringatan 

kedua (SP-2). Mahasiswa tersebut wajib datang memenuhi panggilan paling lambat 

seminggu sejak surat peringatan kedua dikeluarkan.    

(7) Jika peringatan kedua diabaikan maka Koprodi mengusulkan kepada Dekan untuk 

menyampaikan permohonan ke Rektor (cq. USDI) untuk menetapkan status non-aktif 
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kepada mahasiswa tersebut sampai mahasiswa datang ke Prodi untuk menjelaskan 

ketidakhadirannya, atau sampai masa studi mahasiswa tersebut melebihi masa studi 

maksimal. 

(8) Jika masa studi maksimal terlewati maka mahasiswa tersebut dinyatakan Drop Out 

(DO), serta status keaktifan mahasiswa yang bersangkutan dihentikan dalam sistem 

pada IMISSU Unud. 

d. Kategori belum memasuki masa studi normal (zona hijau) 

(1) Koprodi melakukan pemantauan dan evaluasi (panev) terhadap perkembangan studi 

mahasiswa sesuai dengan Buku Pedoman Akademik Universitas Udayana Tahun 

Akademik 2020/2021. 

(2) Koprodi melakukan koordinasi dengan Koordinator UP3M FEB Unud, dalam 

melaksanakan panev perkembangan studi mahasiswa pada Prodi masing-masing. 

(3) Koprodi wajib melaporkan hasil panev ini kepada Dekan dengan tembusan kepada 

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan. 

(4) Hasil panev akan dijadikan dasar kebijakan di Fakultas menyangkut masa studi 

mahasiswa. 
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