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PRAKATA 

 
Buku Pedoman Layanan Percepatan Studi, Pascasarjana 

Universitas Pendidikan Ganesha ini disusun sebagai tindak lanjut 
dari SK Direktur Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha 

No. 1227/UN48.14/PP/2020 Tentang pembentukan Tim Pusat 

Layanan Percepatan Studi. Pada SK ini dijelaskan bahwa peran 

dari Pusat Layanan ini adalah untuk menciptakan suatu sistem 
layanan yang mencegah serta mengatasi permasalahan-

permasalahan akademik maupun nonakademik yang berpotensi 

untuk menghambat tercapaianya masa studi tepat waktu dalam 
menempuh program pendidikan di Pascasarjana Undiksha, baik 

pada program magister maupun program doktor. Secara ekplisit 

disebutkan bahwa layanan yang dimaksud adalah (1) 
mengidentifikasi permasalahan-permasalahan akademik di 

program studi (perkuliahan, ujian mata kuliah, bimbingan, dan 

ujian tesis/doktor); (2) memberikan solusi permasalahan 

akademik yang dialami oleh mahasiswa; (3) mendorong 
mahasiswa agar tetap semangat menyelesaikan studi; dan (4) 

memotivasi/mendorong calon mahasiswa baru yang masih ragu-

ragu bergabung di Pascasarjana Undiksha.  
Dalam pedoman ini diatur tentang prosedur pencegahan 

masa studi yang melewati masa studi ideal serta dalam 

menangani mahasiswa yang memiliki masalah akademik yang 

potensial menghambat penyelesaikan masa studi tepat waktu. 
Tahapan-tahapan pencegahan dan penanganan yang dimaksud 

dibuat dalam dua ranah, yaitu (1) di ranah program studi dan (2) 

di ranah institusi Pascasarjana. Dengan adanya pedoman ini 

diharapkan layanan yang diberikan kepada mahasiswa bisa 
maksimal, sistematis, dan berstandar. Dengan demikian masa 

studi mahasiswa menjadi lancar dan tepat waktu. 

 
 

Singaraja, 14 Agustus 2020 

Direktur
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BAB 

I 

 

PENDAHULUAN 
 

 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Mahasiswa pascasarjana memiliki karakteristik 

khusus di mana mereka umumnya sudah bekerja dan 

berkeluarga sehingga sering ditemukan adanya 

masalah dalam masa studi. Ini kemungkinan 

diakibatkan karena adanya multi peran dan tanggung 

jawab mahasiswa baik di tempat kerja, di keluarga, 

maupun di masyarakat sehingga sangat potensial 

mengakibatkan hambatan dalam menyelesaikan 

masa studi tepat waktu. Dalam upaya membantu 

mahasiswa mempercepat masa studi perlu adanya 

upaya layanan yang maksimal yang disediakan baik 

di tingkat program studi maupun di tingkat institusi 

Pascasarjana. 

Pasal 17 Permendikbud RI No 3 Tahun 2020 

menyebutkan bahwa penyelesaian studi untuk 

program magister adalah paling lama 4 tahun 

akademik dan paling lama 7 tahun akademik untuk 

proram doktor. Akan tetapi untuk kebutuhan 

penjaminan mutu, Pascasarjana Undiksha  

menetapkan masa studi ideal untuk program S-2 

adalah 2 tahun akademik dan paling lama 3 tahun; 



2  

dan program S-3 idealnya ditempuh dalam 3 tahun 

akademik, dan paling lama 6 tahun (Pedoman 

Pendidikan Pascasarjana Tahun 2020).  Untuk 

kebutuhan inilah maka Pascasarjana Undiksha 

melakukan upaya layanan kepada mahasiswa untuk 

bisa mencapai masa studi ideal yang dimaksud. 

Saat ini, Pascasarjana Undiksha mengelola 12 

program studi jenjang S-2 dan 3 program studi 

jenjang S-3, sebagai berikut:  

 

a. Program Magister (S-2) terdiri dari: (1) 

Pendidikan Bahasa, (2) Penelitian dan 

Evaluasi Pendidikan, (3) Administrasi 

Pendidikan, (4) Pendidikan Dasar, (5)  

Pendidikan Bahasa Inggris, (6) Teknologi 

Pembelajaran, (7) Pendidikan IPS 

(Peminatan Pendidikan IPS, Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan, 

Pendidikan Sejarah, Pendidikan Ekonomi, 

dan Pendidikan Geografi), (8) Bimbingan 

Konseling, (9) Ilmu Komputer,  (10) 

Pendidikan Olahraga, (11) Ilmu 

Manajemen, dan (12) Akutansi 

b. Program Doktor (S-3) terdiri dari:  (1) 

Ilmu Pendidikan (Konsentrasi PEP, AP, 

TP, Pendidikan IPA, Pendidikan 

Matematika, Bimbingan Konseling, 

Pendidikan IPS, Pendidikan Seni, 

Pendidikan Olahraga), (2) Pendidikan 

Dasar, dan (3) Pendidikan Bahasa 

(Konsentrasi Pendidikan Bahasa 
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Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, dan 

Pendidikan Bahasa Bali). 

  
1.1  Tujuan 

Tujuan dari penyusunan buku pedoman ini 

adalah sebagai berikut: 

 
1) Sebagai pedoman dalam mengidentifikasi 

permasalahan-permasalahan akademik yang 
dialami oleh mahasiswa dan berpotensi 
menghambat penyelesaian studi tepat waktu. 

2) Sebagai pedoman bagi program studi dalam 
merancang kegiatan-kegiatan strategis untuk 
mencegah terjadinya hambatan dalam 
menyelesaikan studi tepat waktu 

3) Sebagai pedoman bagi program studi dalam 
menentukan alur proses penyelesaian kasus 
mahasiswa yang berpotensi melewati masa studi 
ideal. 

4) Sebagai pedoman dalam menentukan bentuk 
layanan yang bisa diberikan kepada mahasiswa 
yang mengalami masalah dalam menyelesaikan 
masa studi ideal. 

5) Sebagai acuan dalam membantu calon mahasiswa 
baru yang memiliki keraguan atau memerlukan 
informasi sehubungan dengan perkuliahan di 
Pascasarjana Undiksha 

 

 

 

 

 

 



4  

BAB 

II 

 

STRATEGI 

PENCEGAHAN 

MASALAH 
 

 

 

 

Dalam upaya mencapai masa studi ideal, Program Studi 

di lingkungan pascasarjana harus menentukan strategi 

pencegahan masalah akademik yang jika dibiarkan 

akan berakibat pada masa studi yang berkepanjangan. 

Upaya pencegahan dapat dibedakan menjadi dua 

tahapan, yaitu Tahapan Masa Perkuliahan dan Tahapan 

Masa Penyusunan Tesis/Disertasi 

 

2.1 Tahapan masa perkuliahan 

 

Tahapan ini sudah dimulai sejak mahasiswa diterima di 

program studi. Selanjutnya strategi khusus harus 

dirancang yang meliputi pengembangan sistem 

pembelajaran, sistem refleksi, dan sistem 

pembimbingan tesis atau disertasi. Berikut adalah 

strategi dalam tahapan masa perkuliahan. 

 

2.1.1 Orientasi Mahasiswa Baru 

 

Strategi khusus dalam pencegahan masalah yang 

berpotensi menyebabkan masa studi berkepanjangan 

sudah harus dimulai sejak pertama kali mereka diterima 
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di Pascasarjana Undiksha. Adapun tahapan penerimaan 

itu adalah sebagai berikut: 

 
1) Penerimaan di tingkat Institusi Pascasarjana. 

Pada waktu yang sudah ditentukan, Direktur 
Pascasarjana dan jajaran menyambut mahasiswa 
secara formal dan mengenalkan dengan sistem 
pendidikan pascasarjana secara umum, 
mengenalkan staf pimpinan pascasarjana dan 
tugas masing-masing serta staf administrasi 
utama yang memegang peran penting dalam 
layanan akademik selama menempuh 
pendidikan di Pascasarjana Undiksha. Tahapan 
ini juga diisi dengan kuliah umum perdana 
dengan pembicara undangan khusus yang 
ditentukan oleh Direktur pascasarjana 
Undiksha. 
 

2) Penerimaan di tingkat Program Studi 
Selanjutnya Direktur Pascasarjana menyerahkan 
mahasiswa ke program studi masing-masing 
sehingga secara formal mahasiswa sudah 
menjadi bagian program studi tersebut. Pada 
penerimaan ini, pengelola prodi memberikan 
orientasi tentang:  (1) kurikulum, (2) sistem 
pembelajaran, (3) sistem evaluasi, serta  (4) 
suasana akademis di program studi. Pada saat 
ini perlu ditekankan beberapa hal, yaitu: 
a) Masa studi 

Pengelola Prodi perlu menjelaskan bahwa 
masa studi ideal adalah 2 tahun akademik 
untuk mahasiswa program magister dan 3 
tahun akademik bagi mahasiswa program 
doktor 
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b) Strategi pengelolaan waktu (time 
managemenet) 
Pengelola prodi menjelaskan target 
pencapaian pada tiap semester.  

c) Strategi pengelolaan diri (self-management) 
Pengelola menjelaskan perlunya mengelola 
diri dalam menentukan prioritas pencapaian 
dalam upaya mempercepat masa studi 

d) Sistem pembelajaran 
Poin penting di sini adalah menjelaskan 
perbedaan utama dari belajar di program S-1 
dengan S-2 atau dari belajar di S-2 dengan 
S-3.  

e) Sistem evaluasi/asesmen 
Di sini perlu penekanan tentang target 
pencapaian akademik dalam sistem 
penilaian, serta pemaknaan dari nilai yang 
dicapai. 

f) Penulisan artikel jurnal 
Mahasiswa pascasarjana baik program S-2 
maupun S-3 perlu mendapat informasi 
tentang publikasi jurnal sebagai prasarat 
ujian tesis (S-2) maupun ujian disertasi 
tertutup (S-3). 

g) Penulisan tesis/disertasi 
Pada poin ini perlu dijelaskan kapan saatnya 
mahasiswa sudah harus memulai penulisan 
proposal, ujian proposal, ujian kelayakan, 
dan seterusnya (Lihat Pedoman Tesis dan 
Pedoman Disertasi Pascasrjana Undiksha 
tahun 2020). 

 

Dengan memberi penjelasan secara holistik 

tentang program pendidikan yang akan dijalani sejak 

awal mahasiswa diharapkan sudah memiliki 
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pemahaman yang jelas serta memiliki strategi untuk 

perencanaan studi mereka ke depan.  

 

2.1.2 Sistem Pembelajaran 

 

Sistem pembelajaran (bentuk, metode, dan penilaian) di 

Pascasasarjana Undiksha sudah diatur dalam Pedoman 

Pendidikan Pascasarjana tahun 2020. Dalam 

hubungannya dengan upaya mencapai masa studi ideal 

perlu digarisbawahi bahwa setiap dosen pengampu 

matakuliah wajib untuk mensosialisasikan karakteristik 

mata kuliah, manfaat serta standar pencapaian yang 

ditargetkan. Mahasiswa juga harus diberi pemahaman 

perlunya personalized strategy, yaitu strategi 

menyelesaikan perkuliahan yang tidak tergantung pada 

orang lain tetapi memerlukan upaya dan strategi 

personal untuk mencapai standar pencapaian yang 

ditetapkan. Untuk mencapai ini setiap dosen harus 

memiliki: kontrak perkuliahan, silabus, satuan acara 

perkuliahan, serta daftar pustaka wajib dan tambahan 

yang harus dibaca oleh mahasiswa. 

 
A. Kontrak Perkuliahan 

Kontrak perkuliahan merupakan rancangan holistik 

suatu mata kuliah yang berisi:  

(1) Identitas mata kuliah (nama mata kuliah, kode 
dan sks mata kuliah, jadwal, ruang kuliah, dosen 
Pembina); 

(2) Manfaat mata kuliah; 
(3) Deskripsi mata kuliah;  
(4) Target pencapaian; 
(5) Strategi perkuliahan; 
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(6) Materi dan bahan bacaan perkuliahan; 
(7) Tugas-tugas; dan 
(8) Kriteria penilaian. 

 

Kontrak perkuliahan ini disampaikan pada pertemuan 

pertama (kuliah perdana setiap mata kuliah) sehingga 

memberi dampak psikologis dan motivasi bagi 

mahasiswa untuk berupaya mencapai yang terbaik. 

 
B. Silabus dan SAP 

Silabus mata kuliah dan Satuan Acara Perkuliahan 

(SAP) juga perlu disampaikan untuk memberi 

gambaran tentang cakupan, lingkup materi serta alokasi 

waktu untuk materi-materi perkuliahan 

 
C. Sistem Remidi 

Setiap dosen juga harus menjelaskan standar minimal 

untuk bisa lulus dalam mata kuliah dan menjelaskan 

sistem remidi apabila mahasiswa tidak mencapai 

standar minimal tersebut. Dengan demikian semua 

mahasiswa bisa lulus mata kuliah di semester yang 

sama. 

 
D. Suasana Akademik 

Suasana akademik harus diciptakan sedemikian rupa 

sehingga mahasiswa merasa adanya tantangan belajar 

sekaligus suasana nyaman dan kondusif 

antarmahasiswa, baik saat perkuliahan di kelas maupun 

dalam suasana belajar mandiri di perpustakaan atau 

area kampus Pascasarjana Undiksha. 

 

Suasana Akademik juga bisa diciptakan dengan 

melibatkan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan 
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akademik yang diselenggarakan oleh Pascasarjana, oleh 

universitas, maupun di luar universitas baik yang 

berskala nasional maupun internasional. Untuk itu perlu 

adanya media komunikasi antara prodi dengan 

mahasiswa sehingga info-info penting tentang kegiatan 

akademik bisa disampaikan. 

 
E. Hubungan Dosen dan Mahasiswa 

Hubungan dosen dan mahasiswa yang ideal adalah 

yang mutual respect, yaitu saling menghargai dan 

positive relation, yaitu hubungan yang berlandaskan 

fikiran positif. Ini sangat penting sehingga tidak ada 

yang merasa diistimewakan atau diutamakan. Dengan 

hubungan seperti ini akan tercipta suasana yang 

kondusif dan kenyamanan psikologis dalam belajar dan 

mengajar. 

 
F. Sistem Refleksi 

Prodi perlu mengembangkan sistem untuk melakukan 

evaluasi layanan kepada mahasiswa dengan cara 

melakukan refleksi di setiap akhir semester dan setiap 

akhir tahun. 

  

1. Refleksi Akhir Semester 
a) Setiap dosen membuat catatan-catatan penting 

selama proses pembelajaran 
b) Pengelola Prodi mengundang semua dosen 

dalam rapat rutin akhir semester 
c) Salah satu agenda rapat adalah membicarakan 

permasalahan-permasalahan secara umum 
tentang perkuliahan serta kasus-kasus 
mahasiswa yang berpotensi memengaruhi 
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pencapaian hasil belajar dan/atau keberhasilan 
belajar dan solusinya. 

d) Pengelola Prodi mencatat dan mengidentifikasi 
masalah-masalah yang bisa dan tidak bisa 
ditangani di prodi. 

e) Masalah yang tidak bisa diselesaikan dilaporkan 
kepada Pusat Layanan Percepatan Studi (PLPS) 
Pascasarjana Undiksha. 

f) PLPS memberikan rujukan untuk layanan lebih 
lanjut pada Pusat-Pusat yang ada di Lembaga 
(universitas) yang terkait atau 
menyelenggarakan pertemuan atau audiensi 
dengan mahasiswa, pimpinan Pascasarjana 
Undiksha atau Pusat-Pusat terkait apabila 
diperlukan.  

 

2. Refleksi Akhir Tahun 

Refleksi akhir tahun sama dengan refleksi akhir 

semester, tetapi ada tambahan hasil penilaian 

mahasiswa terhadap penyelenggaraan dan pelayanan 

dosen dalam pembelajaran. Penilaian ini dilakukan oleh 

mahasiswa melalui google form (tanpa nama) sehingga 

masukan yang didapatkan benar-benar murni dan 

digunakan sebagai acuan dalam peningkatan 

profesionalitas pengajar dan kualitas pembelajaran.  

Adapun langkah-langkah tambahan dalam refleksi 

akhir tahun sebagai berikut: 
(1) PLPS menyiapkan google form penilaian 

penyelenggaraan dan pelayanan dosen dalam 
pembelajaran 

(2) Prodi mengirimkan google form kepada mahasiswa 
di akhir sementer genap. 

(3) Prodi menganalisis hasil penilaian mahasiswa 
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(4) Prodi meyelenggarakan refleksi akhir tahun dan 
membahas hasil penilaian mahasiswa. 

(5) Prodi membuat laporan hasil penilaian dari 
mahasiswa ke Direktur Pascasarjana melalui PLPS 

(6) PLPS melakukan audiensi dengan pimpinan 
pascasarjana untuk tindakan lebih lanjut. 
  

2.2 Tahapan Masa Penyusunan Tesis/Disertasi 

 

Tahapan penyusunan tesis dan disertasi masing-masing 

sudah diatur dalam Pedoman Pendidikan Pascasarjana 

tahu 2020 dan Pedoman Tesis tahun 2020, dan 

Pedoman Disertasi tahun 2020. Khusus dalam 

hubungannya dengan percepatan studi, setiap Prodi 

harus mengembangkan sebuah strategi khusus yang 

membuat mahasiswa lebih fokus, termotivasi, dan 

terlayani, sehingga proses ini bisa lancar tanpa 

hambatan yang berarti. Strategi khusus yang dimaksud 

adalah penentuan pembimbing dan sistem 

pembimbingan, sistem monitoring, dan sistem 

penguatan.  

 

2.2.1 Penentuan pembimbing/promotor 

 

Penentuan pembimbing/promotor sudah diatur secara 

khusus melalui Pedoman Pendidikan, Pedoman Tesis, 

dan Pedoman Disertasi terbaru. Yang perlu 

digarisbawahi di sini adalah bahwa mahasiswa 

memiliki kesempatan untuk menentukan pilihan 

terhadap calon pembimbing atau promotor yang 

diinginkan dengan cara mengajukan nama calon 

pembimbing kepada Koorprodi. Selanjutnya Prodi 

menyusun daftar pembimbing/promotor dan dipastikan 
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bahwa mahasiswa mendapat minimal salah satu dari 

nama yang diusulkan. Dengan demikian diharapkan 

bahwa mahasiswa memiliki kenyamanan psikologis 

dalam menyelesaiakan tesis/disertasinya. 

 

2.2.2 Sistem Pembimbingan 

 

Sistem pembimbingan perlu ditentukan di setiap prodi 

dan selanjutnya pembimbing menentukan strategi 

pembimbingan yang membuat mahasiswa fokus dalam 

mengerjakan tesis atau disertasinya.  

 

Pada tingkat prodi, pengelola menciptakan prosedur 

pembimbingan yang jelas, Misalnya prosedur yang 

dikembangkan di prodi S-2 Pendidikan bahasa Inggris 

adalah sebagai berikut: 
1. Prodi menyusun daftar pembimbing 
2. Prodi mengundang pembimbing untuk 

penyamaan persepsi tentang strategi 
pembimbingan (misalnya pembimbingan harus 
setiap minggu, topik tidak boleh diubah total 
tapi bisa disesuaikan dan tetap di area yang 
diminati oleh mahasiswa) 

3. Tesis diupayakan selesai dalam satu semester 
 

Prosedur ini bisa ditentukan oleh prodi dengan tujuan 

agar mencegah adanya hambatan dalam penyelesaian 

studi dalam waktu ideal. 

 

Pada tingkat dosen pembimbing, beberapa contoh 

strategi yang bisa dilakukan oleh pembimbing adalah: 
1) Pembimbing/promotor bersama mahasiswa  

membuat kesepakatan tentang time frame 
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tesis/disertasi (menentukan target waktu harus 
sudah ujian proposal, harus sudah selesai 
analisis data, harus sudah selasai draf 
tesis/disertasi, dan sebagainya) 

2) Pembimbing memberikan jadwal yang jelas 
tentang waktu bimbingan (misalnya seminggu 
sekali atau setiap dua minggu sekali) 

3) Pembimbing menyuruh mahasiswa membuat 
grafik progress/kemajuan yang bisa dilihat 
setiap jadwal bimbingan 

4) Pembimbing membuat nuansa kompetisi 
antarmahasiswa bimbingan 

5) Pembimbing menentukan strategi peer 
supervision (Mahasiswa yang duluan selesai 
membantu mahasiswa yang belum selesai). 
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BAB 

III 

 

PERAN PROGRAM 

STUDI DAN PUSAT 

LAYANAN 

PERCEPATAN 

STUDI 
 

3.1 Bagi Mahasiswa Aktif 
 

Pusat Layanan Pencepatan Studi (PLPS) bekerjasama 

dengan pengelola program studi secara aktif melakukan 

upaya pencegahan masa studi mahasiswa yang 

melewati masa studi ideal. Hal yang menjadi tugas 

PLPS adalah: 

 
1) Menyiapkan google form penilaian 

penyelenggaraan dan pelayanan dosen 
dalam pembelajaran  

 

PLPS mengembangkan konten penilaian terhadap 

proses pembelajaran serta pelayanan dosen dalam 

menyelenggarakan pembelajaran. Konten penilaian 

ini selanjutnya dikemas dalam google form dan 

diberikan kepada setiap prodi untuk digunakan 

mengumpulkan data dari mahasiswa sebagai bahan 

refleksi akhir tahun. 
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2) Menjajagi kerjasama dengan Pusat-Pusat di 
Lembaga yang terkait 

 

Permasalahan yang dialami mahasiswa baik dalam 

tahapan masa perkuliahan dan masa penulisan tesis 

sangat mungkin memerlukan bantuan dari Pusat 

lain dalam Lembaga (universitas). Misalnya 

mahasiswa mengalami kesulitan dalam penulisan 

abstrak dalam bahasa Inggris atau menulis artikel 

untuk publikasi jurnal internasional. Untuk ini 

diperlukan adanya kerjasama dengan Pusat Layanan 

Bahasa (ULB) Undiksha, sehingga apabila 

mahasiswa mengalami masalah, PLPS bisa merujuk 

mahasiswa tersebut ke  ULB. Demikian juga 

apabila mahasiswa mengalami masalah dalam 

analisis data statistik, mereka bisa dirujuk untuk 

berkonsultasi dengan Bagian Pelayanan Statistik 

dan Analisis Data, Pascasarjana Undiksha. 

 
3) Menjadi mediator yang netral dan 

independent apabila terjadi  dispute antara 
mahasiswa dengan pembimbing yang tidak 
terselesaikan di tingkat prodi. 

 
Apabila karena suatu kondisi atau situasi, ada 

masalah hubungan antara mahasiswa dan 

pembimbing atau mahasiswa dengan dosen, dan 

mahasiswa memiliki kendala untuk mencari jalan 

keluar di Prodi, PLPS bisa bertindak sebagai pihak 

yang netral dan independent untuk membantu 

mencarikan solusi dengan arahan dari pimpinan 

pascasarjana. 
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4) Menjadi penghubung antara prodi dengan 
pimpinan Pascasarjana dalam kasus-kasus 
khusus yang berhubungan dengan 
kelancaran studi mahasiswa. 

 

Apabila mahasiswa memiliki kasus khusus di mana 

ada keseganan untuk menceritakan kepada pihak 

prodi atau pihak terkait, PLPS bisa menjadi 

pendengar sekaligus melakukan suatu follow up 

apabila diperlukan.  

 
5) Menjadi agen penjaminan mutu di bidang 

pembelajaran di Pascasarjana Undiksha 
 

Karena yang dilakukan oleh PLPS berhubungan 

erat dengan profesionalitas dan kualitas 

penyelenggaraan pembelajaran di lingkungan 

Pascasarjana Undiksha, maka PLPS bertindak 

sebagai salah satu agen penjaminan mutu di bidang 

pembelajaran. 

 
3.2 Bagi calon mahasiswa baru 

 

Prodi bekerjasama dengan PLPS secara aktif 

melakukan upaya-upaya yang membuat kenyamanan 

psikologis bagi calon mahasiswa baru di Pascasarjana 

Undiksha dengan cara: 

 
1) Pengelola Prodi harus memiliki pengetahuan 

tentang sistem dan tanggal-tanggal penting 
perekrutan mahasiswa baru, sehingga 
apabila ada calon mahasiswa yang kebetulan 
memerlukan informasi secara lisan, mereka 
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mendapat kepuasan dari penjelaskan yang 
didapatkan.  

2) Pengelola prodi harus memiliki pendekatan 
humanis dan komunikatif dalam 
meyakinkan calon mahasiswa baru yang 
mungkin ragu-ragu dalam memutuskan 
untuk kuliah di Pascasarjana Undiksha. 
Dengan demikian calon mahasiswa 
mendapat rasa yakin dalam membuat 
keputusan. 

3) Pengelola prodi juga harus proaktif dalam 
mem-follow up calon mahasiswa yang 
menunjukkan ketertarikan dalam mengikuti 
program magister  atau doktor tetapi belum 
atau tidak mendaftar. Ini bisa ditelusuri dari 
upaya calon mahasiswa tersebut untuk 
mencari informasi baik secara langsung ke 
program studi maupun melalui staf 
administrasi.  Setiap calon mahasiswa yang 
mencari informasi harus dicatat identias dan 
nomor telepon sehinggga bisa ditidaklanjuti  
oleh program studi melalui telepon.  

 
3.3 Bagi Mahasiswa yang bermasalah di akhir 

masa studi 
 
Ada kalanya mahasiswa bermasalah saat semua 
proses pendidikan dilakukan (sudah lulus ujian 
tesis atau disertasi) tetapi belum menyelesaikan 
administrasi/keuangan. Untuk kasus seperti ini 
maka perlu adanya strategi untuk memastikan 
mahasiswa menyelesaikan kewajibannya 
dengan cara menahan ijazah sampai mahasiswa  
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BAB 

IV 

 

SISTEM 

KOMUNIKASI 
 

 

 

 

 

4.1 Komunikasi antara Dosen dan Mahasiswa  

 

Sistem komunikasi antara Dosen pembina mata kuliah 

dengan mahasiswa atau Dosen Pembimbing 

tesis/disertasi dengan mahasiswa bimbingan memegang 

peran yang sangat penting dalam suasana akademis yang 

kondusif. Komunikasi yang dimaksud di sini 

menyangkut hal/masalah akademik seperti membuat janji 

untuk bimbingan perkuliahan atau tesis/disertasi, 

publikasi jurnal, seminar, dan sejenisnya.  

Untuk menjadi lebih efektif, komunikasi bisa dilakukan 

sebagai berikut: 
1) Secara tatap muka (berdasarkan 

janji/appointment), melalui email, wa, atau 
medium lain yang disepakati oleh mahasiswa dan 
dosen.  

2) Dosen wajib segera merespons pesan mahasiswa 
dalam hari yang sama. 

3)  Dosen bisa memberikan jadwal kapan 
mahasiswa bisa menghubunginya melalui telepon 
atau email atau wa (misalnya setiap Rabu dan 
sabtu jam 08.00 sampai 14.00). Dengan demikian 
akan lebih mudah mengontrol adanya pesan yang 
masuk dari mahasiswa. 
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4) Dosen menentukan jadwal untuk bisa menerima 
mahasiswa secara langsung dengan cara membuat 
janji terlebih dahulu. 

5) Penerimaan bimbingan mahasiswa hendaknya 
dilakukan di kampus sehingga suasana akademik 
tetap terjaga. 

6) Pembimbingan tesis atau disertasi bisa dilakukan 
via email ataupun media pertemuan virtual 
apabila pertemuan langsung tidak bisa dilakukan. 

7) Khusus untuk bimbingan tesis atau disertasi, pada 
saat bimbingan, mahasiswa harus mencatat poin-
poin penting bimbingan dan meminta paraf dari 
pembimbing yang memberi masukan. 
 

4.2  Komunikasi antara Mahasiswa dengan Staf  

Pusat Layanan Percepatan Studi 

 

Sebagian besar upaya layanan percepatan studi dilakukan 

di tingkat program studi, baik yang berhubungan dengan 

pengelolaan percepatan studi oleh pengelola program 

studi maupun pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang 

berhubungan dengan perkuliahan dan pembimbingan 

oleh dosen yang mendukung percepatan studi 

mahasiswa. Namun, ada kalanya ada permasalahan yang 

memerlukan adanya pihak netral atau independent. 

Dalam hal ini PLPS menjamin kerahasiaan identitas 

mahasiswa apabila diperlukan.  
 

Apabila ini diperlukan maka mahasiswa bisa 

menghubungi: 

 

Pusat Layanan Percepatan Studi Pascasarjana Undiksha 

bisa diakses melalui: 

Email :  plps@undiksha.ac.id 

Wa : 081999446444  

Kantor : (0362) 32558 

mailto:plps@undiksha.ac.id
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4.3 Komunikasi antara Mahasiswa dan 

Pimpinan Pascasarjana  

 

Pimpinan Pascasarjana yang terdiri dari Direktur, 

Wakil Direktur 1 dan Wakil Direktur 2 sangat 

terbuka untuk melayani mahasiswa yang ingin 

melalukan audiensi dalam berbagai masalah yang 

dialami oleh mahasiswa yang secara langsung 

maupun tidak langsung memengaruhi keberhasilan 

studinya di Pascasaraja Undiksha. Ada banyak 

masalah yang harus diselesaikan melalui kebijakan 

pimpinan, terutama Direktur. Untuk kebutuhan ini 

mahasiswa bisa secara langsung membuat janji 

untuk bertemu dengan Direktur atau Wakil 

Ditrektur melalui petugas humas Pascasarjana. 

Komunikasi dilakukan secara langsung (face to 

face). Dalam situasi tertentu komunikasi mungkin 

juga dilakukan melalui telepon atau medium 

komunikasi lain seperti email atau whatsapp. 

Contact details pimpinan bisa ditanyakan kepada 

pegawai human Pascasarjana Undiksha.  
 

4.4 Komunikasi antara Mahasiswa dengan 

Tenaga Kependidikan/Administrasi 

 

Percepatan studi juga sangat ditentukan oleh 

layanan prima oleh para tenagan 

kependidikan/administrasi yang berhubungan 

langsung dalam berbagai bidang layanan 

administrasi dan akademik. Untuk itu harus ada 

informasi yang jelas tentang nama dan nomor 

telepon/wa dari masing-masing tenaga 
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kependidikan/pegawai yang mudah didapatkan 

oleh mahasiswa. Selanjutnya mahasiswa juga bisa 

dengan mudah menghubungi mereka baik secara 

langsung, melalui telepon maupun media lain 

seperti email dan wa. Pegawai yang bersangkutan 

harus segera melayani mahasiswa yang datang 

langsung dengan baik dan juga segera membalas 

setiap pesan mahasiswa dengan segera, paling 

lambat dalam waktu satu jam setelah pesan 

diterima.     
 

4.5 Komunikasi Pascasarjana dengan Masyarakat 

 

Pascasarjana harus menjalin hubungan yang baik 

dengan masyarakat dengan cara menyediakan 

informasi-informasi penting tentang Pascasarjana 

melalui website yang selalu diupdate. Informasi 

yang dimaksud tidak saja berhubungan dengan 

Program Studi tetapi juga dengan berbagai 

kegiatan (event) yang dilakukan/terjadi di 

Pascasarjana dan berbagai prestasi yang dicapai 

baik oleh para mahasiswa, dosen/pendidik dan 

tenaga kependidikan. Hal ini akan menciptakan 

rasa bangga di kalangan keluarga besar 

pascasarjana dan memengaruhi secara langsung 

atau tidak langsung pada mahasiswa untuk 

berprestasi dan menyelesaikan studi tepat waktu. 
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BAB 

V 

 

 

PENUTUP 
 

 

 

 

 

 

 

Pedoman ini disusun dengan tujuan untuk 

menyediakan referensi yang terstandar dalam 

memberi layanan prima kepada mahasiswa 

Pascasarjana Undiksha sehingga mereka bisa 

menyelesaikan studi dalam jangka waktu ideal 

yaitu: program magister (2 tahun) dan program 

doktor (3 tahun). Pemegang kendali terpenting 

dalam memberi layanan ada di tingkat prodi. Sejak 

mahasiswa mulai diserahkan secara resmi ke prodi, 

pengelola prodi harus sudah menentukan strategi 

efektif untuk memberi kesan pertama yang 

memberi motivasi kepada mahasiswa dengan cara 

mengenalkan kurikulum, sistem pembelajaran, 

sistem evaluasi, serta suasana akademis di program 

studi dan menerapkan standar pencegahan serta 

penanggulangan masalah akademik yang 

berpotensi menghambat mahasiswa dalam 

menyelesaikan studi tepat waktu. Selanjutnya 

dosen juga harus mengembangkan strategi yang 

efektif untuk menjalin interaksi akademik dengan 

mahasiswa baik sebagai pengampu mata kuliah, 

sebagai pembimbing akademik, maupun sebagai 

pembimbing tesis. Di tingkat institusi pascasarjana 
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juga disediakan standar layanan yang berstandar 

apabila karena suatu kondisi, permasalahn tidak 

bisa diatasi di tingkat prodi. Pedoman ini akan 

disempurnakan secara berlanjut. Jadi apabila ada 

hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini, bisa 

dikembalikan ke pedoman pendidikan dan / atau 

dikonsultasikan ke pimpinan pascasarjana.  




