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PENDAHULUAN

01.

Program Studi Magister
Sastra adalah bagian dari
Fakultas Bahasa dan Sastra.
Ketika didirikan pada tahun 1961,
fakultas tertua di Universitas
Kristen Petra (UKP) ini bernama
Fakultas Sastra. Program Studi
Strata Dua (S2) Magister Sastra
dibuka berdasarkan Surat
Keputusan Kementrian
Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia no:
154/E/0/2014, tertanggal 10 Juni
2014 dengan nama Magister
Ilmu Susatra, untuk menjawab
kebutuhan masyarakat akan
Pendidikan yang lebih tinggi
dan tuntutan dunia kerja. Pada
bulan Agustus 2020 Rektor
Universitas Kristen Petra
menyetujui diadakannya
Magister Sastra Online. Semua
peraturan yang dituliskan
dalam Pedoman Akademik ini
berlaku bagi Magister Sastra
luring (tatap muka) maupun
daring (tatap maya).
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VISI

Visi
& Misi
PROGRAM
STUDI

Program Studi Magister
Sastra ini mempunyai visi untuk
menjadi salah satu pusat
unggulan di Indonesia dan Asia
Tenggara dalam Tri Dharma
(pengajaran, penelitian, serta
pengabdian masyarakat)
dalam analisis dan penciptaan
karya kreatif yang peduli dan
global serta berkomitmen pada
nilai-nilai Kristiani.
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MISI
Kepedulian dalam ranah
internal dan eksternal
melalui implementasi
keilmuan dalam bidang
Sastra Terapan dan Industri
Kreatif dan Sastra dan
Budaya.
Wawasan global dalam
wujud proses belajarmengajar, penelitian, dan
Pengabdian Masyarakat
(PkM) dengan kualitas
bertaraf internasional.
Operasional Prodi berbasis
teknologi informasi dan
komunikasi.
Peningkatan kualitas dan
unggulan dalam hal
kepakaran dalam bidang
Sastra Terapan & Industri
Kreatif dan Sastra & Budaya
maupun penyediaan
fasilitas di lingkungan Prodi.
Peningkatan efektifitas dan
efisiensi dalam penyusunan
maupun pelaksanaan
program yang mengacu
p a d a k e b u t u h a n
operasional Prodi.
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PROFIL

Lulusan
01. Ilmuwan

yang mampu menganalisis dan
mengkritisi fenomena sosial, bahasa, sastra, dan
budaya, baik dalam masyarakat lokal maupun
internasional, untuk berkontribusi dalam
memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

02. Penulis

yang menghasilkan karya kreatif dan
ilmiah di bidang bahasa, sastra, dan budaya yang
selaras dengan nilai-nilai Kristiani.

03. Komunikator yang handal dalam bidang bahasa,

sastra, dan budaya dengan kelebihan
kemampuan berbahasa Inggris dan melek digital
(digital literacy).
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Jika dijabarkan lebih lanjut, sesuai dengan
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI),
capaian pembelajaran lulusan Program Studi
Magister
Sastra Universitas Kristen Petra
dirumuskan menjadi empat bagian, yaitu:

01. Capaian pembelajaran yang berkaitan
dengan sikap umum:
j

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu
menunjukkan sikap religius;
b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan
tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan Pancasila;
d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta
tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung
jawab pada negara dan bangsa;
e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan,
agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan
orisinal orang lain;
f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta
kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat
dan bernegara;
h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri; dan
j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan,
dan kewirausahaan.
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02. Capaian pembelajaran
yang berkaitan
dengan sikap khusus:
a. memegang teguh perspektif
hidup Kristen dan nilai-nilai
Kristiani, terutama, kasih,
integritas, pertumbuhan,
kerendahan hati dan
kebenaran;
j

b. menghayati profesi dan
kepemimpinan sebagai
panggilan mulia yang harus
dijalankan dengan sepenuh
hati, demi memaksimalkan
potensi diri, melayani sesama
manusia dan bersaksi bagi
Tuhan; dan
j

c. menjunjung tinggi mandat
budaya melalui upaya
mencapai keunggulan dalam
keilmuan dan keahlian dan
menerapkannya demi kebaikan
semua manusia serta
pemeliharaan alam ciptaan
Tuhan.

02. Capaian pembelajaran
yang berkaitan
dengan sikap khusus:
a. menguasai teori-teori sastra
dan budaya untuk melakukan
analisis kritis serta
mewacanakan berbagai
teori sastra dan budaya;
j

b. menguasai metode
penelitian kualitatif dan
kuantitatif dengan
pendekatan multidisiplin
untuk menyusun penelitian
dan pengembangan
akademis;
j

c. menguasai teori dan teknik
penciptaan karya kreatif
sesuai dengan konsentrasi
yang dipilih.
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04. Capaian pembelajaran yang berkaitan
dengan keterampilan umum:
a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis,
sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah,
penciptaan karya seni dalam bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan
menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang
keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil
kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika
ilmiah dalam bentuk tesis, dan mempublikasikan
tulisan dalam jurnal ilmiah terakreditasi tingkat
nasional dan mendapatkan pengakuan internasional
berbentuk presentasi ilmiah atau yang setara;
j

b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian
sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan
masalah di masyarakat atau industri yang relevan
melalui pengembangan pengetahuan dan
keahliannya;
j

c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen
saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan
etika akademik, sertamengkomunikasikannya melalui
media kepada masyarakat akademik dan masyarakat
luas.
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d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang
menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke
dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan
melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
j

e. mampu mengambil keputusan dalam konteks
menyelesaikan masalah pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan
menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian
analisis atau eksperimental terhadap informasi dan
data;
j

f. m a m p u m e n g e l o l a , m e n g e m b a n g k a n d a n
memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di
dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih
luas;
j

g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran
secara mandiri; mampu mendokumentasikan,
menyimpan, mengamankan, dan menemukan
kembali data hasil penelitian
dalam
rangka
menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
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BENTUK

Program

Program Studi
Magister Sastra ini
dirancang untuk
diselesaikan dalam
4 semester (39 sks)
selama 2 tahun dan
mempunyai dua
konsentrasi yaitu:

Sastra
dan
Budaya

Sastra
dan
Industri
Kreatif

10

Kurikulum
Kurikulum di Program Studi Magister Sastra
Universitas Kristen Petra dirancang untuk menghasilkan
lulusan sebagai ahli telaah permasalahan produk-produk
budaya dan sebagai profesional dalam bidang sastra,
budaya, dan atau industri kreatif, serta memiliki capaian
pembelajaran seperti yang tercantum dalam profil
lulusan yang diharapkan.
Mata kuliah – mata kuliah yang ditawarkan di
kurikulum Program Studi ini didesain bersifat multidisiplin
dan mengacu pada perkembangan sastra dan budaya
yang terkini;
1. Mata Kuliah Wajib (18 sks)
2. Mata Kuliah Pilihan (15 sks)
3. Tugas Akhir (6 sks)
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Mata kuliah wajib adalah mata kuliah yang harus
diambil oleh setiap mahasiswa S2 sebanyak 18 sks dan
ditambah tesis 6 sks, sehingga semua yang wajib
diselesaikan mahasiswa adalah 24 sks. Selanjutnya,
mahasiswa dapat memilih beberapa mata kuliah pilihan
sesuai minat mahasiswa sebesar 15 sks. Ringkasan mata
kuliah dirangkum dalam tabel sebagai berikut:

Theories in literary and Culture Studies (3 sks)
Theories in Applied Literature (3 sks)

MK Wajib
(18 sks)

Discourse Theory and Practice (3 sks)
Methods in Research and Design (3 sks)
Popular and Contemporary Fiction (3 sks)
Leadership (3 sks)

Sastra dan Budaya

MK
Pilihan
(15 sks)

Identity in Language,

Sastra Terapan
dan Industri Kreatif
Copywriting (3 sks)

Art, and Literature
(3 sks)
Culture and

Creative Writing:

Film Industry (3 sks)

Theater (3 sks)
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Cultural Hybridity

Creative Writing:

of Chinese-

Film (3 sks)

Indonesian (3 sks)
Chinese-Indonesian

Creative Writing:

Society and

Fiction (3 sks)

Culture (3 sks)

MK

Chinese-Indonesian

Adaptation

in Media (3 sks)

Studies (3 sks)

Pilihan
(15 sks)

Literature and
Politics (3 sks)

Sign, Text, and
Meaning (3 sks)
Translation and
Interpretation
Studies (3 sks)
Thesis (6 sks)
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PENYEBARAN

Mata Kuliah
Semester

Jumlah

Mata Kuliah dan Besarnya SKS

SKS

IV

6

III

9

II

12

I

12

Thesis
(6)
MK Wajib

MK Pilihan

MK Pilihan

(3)

IV (3)

V (3)

MK Wajib

MK Wajib

(3)

(3)

II (3)

III (3)

MK Wajib

MK Wajib

MK Wajib

MK Pilihan

(3)

(3)

(3)

I (3)

MK Pilihan MK Pilihan

DESKRIPSI
MATA KULIAH

14.

15

MATA KULIAH

Wajib
MS5001
Theories in Literary
and Cultural Studies

3 sks

Mata kuliah ini mengarahkan mahasiswa agar
mampu memahami dan menerapkan teori- teori sastra
dan budaya untuk menganalisis isu-isu sastra dan
budaya. Topik yang dibahas adalah teori sastra dan
budaya dari Marx sampai Hall, ideologi kuasa dan relasi
kuasa, teori wacana dalam kajian media dan budaya,
sirkuit kebudayaan, representasi dan konstruksi makna,
identitas dan perbedaannya (diaspora, hibriditas,
mimikri, dll.), produksi budaya, konsumsi dan masyarakat
konsumsi, serta feminisme dan kajian gender.

MS5003
Discourse Theory
and Practice

3 sks

Mata kuliah ini mengarahkan mahasiswa
memahami berbagai teori dan konsep kajian wacana di
lingkup ilmu sosial dan budaya, dan menerapkannya
dalam analisis isu-isu sosial budaya kontemporer. Topik
pembahasan meliputi teori studi wacana, wacana
media masa kini, wacana dan periklanan, wacana dan
masyarakat, wacana sebagai praktek sosial, dan analisis
wacana kritis.
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MS5040
Popular and
Contemporary Fiction

3 sks

Mata kuliah ini mengarahkan mahasiswa agar
mampu menjelaskan ciri-ciri genre fiksi popular, dan
menelaah karya fiksi popular dengan menggunakan
teori-teori budaya. Topik pembahasan meliputi sastra
anak, sastra remaja, komik, novel grafis, novel horor,
novel detektif, fiksi ilmiah, dan sastra wangi.

MS5041
Methods in Research
and Design

3 sks

Mata kuliah ini mengarahkan mahasiswa agar
mampu mengaplikasikan berbagai teori dan metode
penelitian, antara lain analisa tekstual, metode deskriptif
reseptif, metode etnografi kualitatif, dan metode
kuantitatif. Mahasiswa juga diajak untuk menganalisis
dan mengkritisi hasil penelitian yang pernah dilakukan
oleh peneliti lain. Pembahasan meliputi penelitian
tentang bahasa, sastra, dan budaya; metode dan
interpretasi hasil analisis kuantitatif; metode dan teknik
penelitian kualitatif; dan penerapan metode penelitian.

MS5051
Theories in Applied
Literature

3 sks

Mata kuliah ini mengarahkan mahasiswa agar
mampu memahami keahlian dalam penulisan kreatif
dan menerapkannya untuk menganalisasi bagaimana
teks-teks sastra ditulis. Pembahasan berfokus pada
genre cerita pendek, teater dan penulisan skrip film. Topik
berkisar pada theme, structure, point of view, character,
setting, pitch, step outline, work formats, etc.
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Pada akhir semester mahasiswa dapat menulis atau
menganalisa karya dalam ketiga genre tersebut.

DU5001
Leadership

3 sks

Leadership mempelajari betapa pentingnya
mengembangkan skill kepemimpinan untuk mendukung
kesuksesan hidup. Berbagai teori, konsep, gaya dan
model kepemimpinan dibahas dan didiskusikan dalam
contoh – contoh yang praktis. Kecerdasan apa saja yang
sangat mendukung kepemimpinan yang efektif. Kuliah
Leadership ini tidak hanya memberikan pemahaman
dalam berbagai konsep dan teori leadership tetapi
terutama juga menyadarkan mahasiswa unutk
meningkatkan kemampuan leadershipnya melalui
transformasi hidup untuk mencapai suatu kehidupan
yang bermakna sesuai dengan rencana dan kehendak
Tuhan bagi masing-masing pribadi.

MS5999
Thesis

6 sks

Tesis adalah karya akademik hasil penelitian
mendalam yang dilakukan secara mandiri oleh
mahasiswa dan berisi kontribusi bagi perkembangan
ilmu pengetahuan. Penulisan tesis dilakukan pada
semester empat atau semester tiga jika mahasiswa
sudah siap. Sebagai karya akademik, tesis harus mampu
menunjukkan penguasaan metodologi dan pendekatan
penelitian, kedalaman penalaran dan penguasaan teori,
pemikiran sistematik dan kecermatan perumusan
masalah, analisis mendalam, dan kesimpulan.
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MATA KULIAH

Pilihan
MS5005
Identity in Language,
Art, and Literature

3 sks

Mata kuliah ini mengarahkan mahasiswa agar
mampu menjabarkan berbagai pandangan tentang
identitas dan menganalisis isu-isu identitas ditinjau dari
berbagai perspektif, seperti media dan komunikasi, teks
dan narasi, lingkungan dan lanskap, dunia virtual, dan
multikulturalisme.Topik pembahasan meliputi media,
komunikasi, teks dan narasi, lingkungan dan lanskap,
dunia virtual, dan multikulturalisme.

MS5010
Culture and Film
Industry

3 sks

Mata kuliah ini mengarahkan mahasiswa agar
mampu menjelaskan berbagai genre film dan
menganalisis aspek-aspek narasi, struktur, tema,
ideologi, identitas dan bahasa film dengan
menggunakan teori-teori budaya. Topik pembahasan
meliputi bahasa film (mise-en-scène, sinematografi,
sound, dan editing), teori analisis film, genre film, budaya
dan produksi film (Hollywood, Bollywood, Indonesia, dan
Hong Kong), dan seri drama populer (K-drama, J- drama,
dan T-drama).
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MS5011
Creative Writing:
Fiction

3 sks

Mata kuliah ini mengembangkan kemampuan
mahasiswa memahami teori penulisan fiksi dan
menghasilkan karya fiksi. Mahasiswa diharapkan sudah
memiliki draf naskah untuk dibahas di kelas dengan hasil
akhir sebuah naskah yang siap diterbitkan. Topik
pembahasan meliputi teori-teori penulisan fiksi,
eksplorasi ide penulisan, pengembangan tema,
pengembangan penokohan, dan pengembangan
struktur cerita.

MS5014
Translation and
Interpretation Studies

3 sks

Mahasiswa diharapkan dapat menerjemahkan
secara lisan maupun tertulis dari Bahasa Inggris ke
Bahasa Indonesia dan sebaliknya. Mahasiswa juga
diharapkan dapat menganalisa, mengevaluasi, dan
merevisi terjemahan lisan maupun tertulis yang
dilakukan. Selain itu, mahasiswa di harapkan dapat
menuliskan kesulitan dan masalah yang mereka hadapi
dalam melakukan penerjemahan tertulis maupun lisan,
serta menjelaskan solusi yang mereka terapkan untuk
mengatasinya dalam suatu makalah yang layak
dipresentasikan dalam seminar atau artikel di suatu
jurnal.
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MS5042
Creative Writing:
Theater

3 sks

Mata kuliah ini mengembangkan kemampuan
mahasiswa memahami teori penulisan naskah drama
panggung (play), dan menghasilkan naskah yang siap
diproduksi. Topik- topik yang dibahas adalah teori-teori
penulisan naskah drama, eksplorasi ide penulisan,
pengembangan tema, pengembangan penokohan,
pengembangan struktur dramatik, dan stage reading.

MS5043
Creative Writing:
Film

3 sks

Mata kuliah ini mengembangkan kemampuan
mahasiswa memahami teori penulisan naskah film
(screenplay), dan menghasilkan naskah yang siap
diproduksi. Topik-topik yang dibahas adalah teori-teori
penulisan naskah film, eksplorasi ide penulisan,
pengembangan tema, pengembangan penokohan,
pengembangan struktur dramatik, dan screen reading.

MS5044
Copywriting

3 sks

Mata kuliah ini mengembangkan kemampuan
mahasiswa dalam memahami teori-teori copywriting
dan menghasilkan karya di bidang copywriting
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yang diperlukan di dunia industri kreatif, mulai dari iklan
hingga company profile. Topik-topik yang dibahas
adalah teori-teori copywriting, eksplorasi wahana disain
copywriting, copywriting untuk iklan bergambar,
copywriting untuk iklan tulis (leaflet, brosur, katalog),
copywriting untuk advertorial, dan copywriting untuk
company profiles.

MS5048
Literature and Politics

3 sks

Mata kuliah ini membahas hubungan antara
politik dan sastra. Mahasiswa akan belajar bagaimana
bahasa dan sastra dapat dipakai untuk mengkritik
struktur politik yang dominan. Pokok bahasan lain adalah
tentang karya sastra dunia dan bagaimana kita
menyikapi politik melalui karya sastra. Mahasiswa diajak
untuk mendalami ideologi kekusaan yang terkandung
dalam gender, kelas sosial, etnis dan sexualitas melalui
karya fiksi. Peran fiksi dalam menciptakan dan
merefleksikan ide politik serta topik bahasan yang
diangkat dan dampaknya juga akan dibahas dalam
mata kuliah ini.

MS5056
Sign, Text, and Meaning

3 sks

Setelah selesai mata kuliah ini mahasiswa
mampu menjelaskan berbagai teori dan konsep kajian
sign, teks, dan makna dan menerapkannya dalam
analisis produk-produk bahasa, sastra, dan budaya.
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MS5053
Adaptation Studies

3 sks

Mata kuliah ini bertujuan untuk memperkenalkan
mahasiswa kepada kajian adaptasi karya sastra ke
berbagai media lain, terutama film. Karya-karya yang
dibahas mencakup teks sumber dan turunan dari
Amerika, Inggris, dan Indonesia. Karya-karya tersebut
diteliti melalui teori-teori teks, konteks, kepemilikan, dan
ideologi. Di akhir mata kuliah, mahasiswa diharapkan
dapat memiliki pemahaman tentang proses kreatif
dan proses kerja industri kreatif dalam membentukulang, memvisualisasi, dan menyebarkan karya sastra.

MS5050
Chinese-Indonesian
Society and Culture

3 sks

Mata kuliah ini mengarahkan mahasiswa untuk
memahami dan menganalisis pranata sosial budaya
masyarakat Tionghoa Indonesia, seperti sastra, bahasa,
budaya, identitas, pendidikan, organisasi, media,serta
dunia politik, organisasi komunitas, sosial dan ekonomi
masyarakat Tionghoa Indonesia, serta menelaah
keterkaitannya. Topik pembahasan meliputi sejarah
perkembangan masyarakat Indonesia Tionghoa, Sastra
Indonesia Tionghoa, ragam bahasa dan budaya
Indonesia Tionghoa, identitas masyarakat Indonesia
Tionghoa, dan organisasi komunitas Indonesia Tionghoa.
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MS5054
Chinese-Indonesian
in Media

3 sks

Setelah selesai mata kuliah ini mahasiswa
memiliki kompetensi untuk memahami posisi orang
Indonesia-Tionghoa di media, meneliti bagaimana
orang Indonesia-Tionghoa direpresentasikan di media
mainstream Indonesia, meneliti bagaimana orang
Indonesia-Tionghoa merepresentasikan keTionghoaan
mereka di media, dan memahami kesusastraan yang
merepresentasikan orang Indonesia-Tionghoa.

MS5055
Cultural Hybridity of
Chinese-Indonesian

3 sks

Setelah selesai mata kuliah ini mahasiswa
memiliki kompetensi untuk memahami proses hibriditas
sebagai dampak dari postcolonialism, mempelajari isuisu budaya terutama masyarakat Tionghoa Indonesia
tentang dampak hibriditas dalam kehidupan
masyarakat secara luas, mampu menganalisa budaya
masyarakat Tionghoa masa kini yang berkaitan dengan
hibriditas.

KETENTUAN
UMUM AKADEMIK

24.
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Sistem
PERKULIAHAN

?
Program Studi Magister Sastra melaksanakan

sistem kredit semester dengan 16 minggu
perkuliahan per semester, yang terdiri dari 14
minggu tatap muka dan 2 minggu Ujian Tengah
Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
?
Perkuliahan diselenggarakan
secara
tatap
muka maupun daring, tugas terstruktur, dan
kerja mandiri.
?
Tugas dan ujian ditujukan untuk memonitor dan
mengevaluasi capaian dalam proses belajar
mengajar.
?
Pada setiap perkuliahan, mahasiswa wajib hadir.
?
Kehadiran harus sekurang-kurangnya 75% dari
jumlah jam dan pertemuan selama satu
semester.
?
Bila kurang dari syarat tsb, dosen berhak
menyatakan tidak lulus mata kuliah tsb.
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Metode
PEMBELAJARAN

?
Proses belajar-mengajar dirancang untuk mendorong

mahasiswa lebih aktif dan kreatif dalam penyelesaian studistudi kasus, baik dalam bentuk tugas individu maupun tugas
kelompok, serta melatih mahasiswa untuk meningkatkan
kemampuan menyajikan gagasan dan hasil kajiannya, baik
secara tertulis maupun lisan di depan mitra bestarinya,
melalui kolokium dan seminar berskala nasional /
internasional
?
Perkuliahan dilaksanakan secara efektif berdasarkan
karakteristik mata kuliah serta perencanaan yang relevan
dengan tujuan dan ranah belajar
?
Perkuliahan dilaksanakan menggunakan berbagai strategi
dan teknik yang menantang dan mendorong mahasiswa
untuk berpikir kritis serta bereksplorasi dan berkreasi
dengan memanfaatkan aneka sumber
?
Bahasa pengantar dalam seluruh proses belajar-mengajar
di program studi Magister Sastra ini adalah Bahasa Indonesia
dan Bahasa Inggris (dwi bahasa)
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MEKANISME MONITORING

Perkuliahan

?
Kehadiran dosen dimonitor oleh

Kaprodi Magister Sastra dan/atau
Tim Mutu Prodi dua kali dalam satu
semester, yaitu seminggu sebelum
UTS dan seminggu sebelum UAS
melalui pemeriksaan dan
penandatanganan Rencana
Pembelajaran Semester (RPS). Dosen
yang tidak hadir akan mengganti
perkuliahan sebelum UAS.
?
Kehadiran mahasiswa dimonitor oleh
Kaprodi Magister Ilmu Sastra
dan/atau Tim Mutu Prodi melalui
pemeriksaan dan penandatanganan
daftar hadir. Jika kehadiran
mahasiswa kurang dari 75% maka
yang bersangkutan tidak boleh
mengikuti UAS.
?
Materi
perkuliahan
dimonitor
kesesuaiannya dengan RPS oleh
dosen pengampu mata kuliah

28

Ujian
KOMPREHENSIF

Ujian komprehensif ini dilakukan pada masa UTS untuk
mengevaluasi pemahaman mahasiswa tentang disiplin ilmu
yang telah dipelajari. Mahasiswa sudah harus lulus 8 dari 11 mata
kuliah .

Dalam ujian
komprehensif ini:
?
Mahasiswa membaca 5 buah buku dan 5 artikel jurnal dari

mata kuliah yang diikuti, selain Leadership, untuk membuat
essay yang akan dipertahankan dalam ujian komprehensif.
?
Mahasiswa membuat tiga pertanyaan yang berhubungan
dengan mata kuliah yang dipilih, yang sesuai dengan topik
penelitian tugas akhirnya.
?
Pertanyaan tersebut diserahkan ke Prodi Sekitar minggu
kelima perkuliahan semester 3.
?
Mahasiswa Membuat satu essay (1500 kata) sesuai dengan
pertanyaan yang dipilih oleh tim penguji (take home test).
?
Essay diserahkan ke tim penguji 48 jam sejak pertanyaan
diterima oleh mahasiswa.
?
Mahasiswa wajib mengisi form ujian komprehensif.
?
Mahasiswa sudah lulus 8 mata kuliah.
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UJIAN

Proposal
Mahasiswa wajib membuat proposal
untuk penulisan tesis dan mempresentasikan
proposal tesisnya dalam seminar proposal
yang akan di hadiri oleh tiga penguji guna
membahas kelayakan penelitian yang akan
dilakukannya. Ujian proposal ini dilakukan pada
masa UAS setelah mahasiswa lulus ujian
komprehensif. Sebelum mempresentasikan
proposal, mahasiswa wajib mengisi form ujian
proposal.
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Tesis

Mata kuliah ini
merupakan prasyarat
untuk memperoleh gelar
M.S. Tesis Prodi Magister
Sastra ditulis dalam
Bahasa Inggris atau
Bahasa Indonesia, dengan
mengikuti format seperti
yang tercantum dalam
Buku Pedoman Tata Tulis
Tesis Mahasiswa UK Petra.

Ketika mahasiswa mulai menulis tesis, mahasiswa
diharapkan mengambil Form bimbingan skripsi untuk
ditandatangani dosen pembimbing setiap konsultasi studi
dan dilampirkan untuk pengurusan yudisium dan ujian
tesis.
Sidang tesis, yang bertujuan untuk mengevaluasi
kelulusan tesis mahasiswa, dilakukan secara tertutup
dengan persyaratan sbb:
?
Telah menyelesaikan kewajiban administrasi,
?
Telah melaksanakan penelitian minimal 4 bulan,
?
Telah menyampaikan laporan kemajuan tesis,
?
Mendapat persetujuan dosen pembimbing.
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Laporan
Kemajuan
PENULISAN
TESIS

Mahasiswa diwajibkan mempresentasikan
laporan kemajuan penulisan tesis pada jadwal UTS
atau ketika mahasiswa sudah sidang sebelum UTS.
Sidang tesis diadakan pada jadwal UAS. Namun, jika
pada jadwal UAS mahasiswa masih memerlukan
waktu untuk menyelesaikan tesis, maka harus
mempresentasikan laporan kemajuan penulisan tesis
pada jadwal UAS. Sebelum ujian ini berlangsung,
mahasiswa wajib mengisi form ujian tesis.
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?
Telah menyelesaikan

Syarat
KELULUSAN
Mahasiswa
dinyatakan lulus
jika:

minimal 39 SKS, termasuk
Tesis, dengan nilai
minimal B untuk setiap
mata kuliah
?
Telah mempresentasikan
satu makalah dalam satu
seminar
?
Telah memiliki minimal
satu publikasi dalam
jurnal nasional
?
Telah memenuhi
persyaratan yudisium

Mahasiswa dinyatakan
lulus dengan:
?
Predikat memuaskan bila menyelesaikan studi

dengan memiliki IPK 3.00 sampai dengan 3.50
?
Predikat sangat memuaskan bila menyelesaikan
studi dengan memiliki IPK 3.51 sampai dengan
3.75; atau IPK lebih dari 3.75 tetapi masa studi lebih
dari 5 semester
?
Predikat pujian/cumlaude bila menyelesaikan
studi dengan memiliki IPK lebih dari 3.75 dan masa
studi tidak lebih dari lima semester dengan
memenuhi etika akademik. Jika melanggar etika
akademik, mahasiswa hanya memperoleh
predikat kelulusan setinggi-tingginya sangat
memuaskan.
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SISTEM

Penilaian

Presentase
Penguasaan

Nilai
Angka

Nilai
Huruf

Keterangan

> 85.5 - < 100

4

A

Istimewa

> 75.5 - < 85.5

3.5

B+

Baik Sekali

> 68.5 - < 75.5

3

B

Baik

> 60.5 - < 68.5

2.5

C+

Cukup Baik

> 55.5 - < 60.5

2

C

Cukup

> 40.5 - < 55.5

1

D

Kurang

0 - < 40.5

0

E

Sangat Kurang
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Keberhasilan
STUDY

Perihal
Beban studi minimal
yang diselesaikan
IPK Minimal
Masa studi maksimal

Tahap Akhir
39 sks
3.00
8 semester

Jika mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studinya dalam
8 semester, maka mahasiswa tidak dapat memperoleh ijazah.

HUBUNGI KAMI

kp-mhu m @p e t r a .ac.id
http : / / magister - s a s tra.p e t r a . ac.id
m a gister. s a s tra.u k p

