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KEMENTERIAN AGAMA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI 

PROGRAM STUDI TEKNIK ARSITEKTUR 
Jl. Gajayana No 50 Malang 65144, Telepon (0341)551354,Faksimile (0341)572533 

Gedung BJ. Habibie Lnt 4. 

Nomor  : 21/T.A/PP.00.9/01/2022           
Hal  : Informasi perwalian semester Genap 2021/2022.  
Lampiran : - SOP Perwalian online selama masa pandemi  

- Lembar kendali kurikulum 2017, 2018 dan 2020.  

 
Kepada :  

Yth. Bapak/Ibu Dosen Wali Akademik Program Studi Teknik Arsitektur 
  

Assalamu’alaikum Wr.Wb 
 

Terkait dengan perwalian mahasiswa Fakultas Saintek semester genap 2021-2022, yang 

terjadwal dari tanggal 17 s.d 21 Januari 2022, maka terdapat beberapa informasi perwalian demi 

kelancaran administrasi dan proses perkuliahan semester genap 2021-2022. Adapun informasi 

tersebut adalah sebagai berikut :  

 

A. Kegiatan Perkuliahan New Normal 

1. Berdasarkan SE Nomor 111 tahun 2022 tentang kegiatan perkuliahan, maka untuk semester 

genap 2021/2022 ini, perkuliahan akan dilaksanakan secara blended learning (luring & daring). 

Perkuliahan luring dilaksanakan untuk mahasiswa angkatan 2020 & 2021 dari awal perkuliahan 

s.d Minggu kedua April 2022. Untuk angkatan 2019 dan 2018 kuliah luring dilaksanakan setelah 

lebaran, minggu ke-2 bulan Mei 2022 (tergantung situasi pandemi terkini). 

2. Perkuliahan luring yang dilaksanakan sementara dilaksanakan untuk Mk studio (DAI 1, DAI 2 

Pararel, DAI 3,  Tekbang1 dan Tekbang 3) dengan skenario tetap menyediakan kelas daring, 

mengingat tidak keseluruhan mahasiswa bersedia kuliah luring.  

3. Untuk Pembagian Kelas Luring studio adalah sbb:  

 Mk DAI I kelas A, B, C 

 Mk DAI 3 Kelas A, B, C, D, E, F 

 MK DAI 2 (pararel) 

 Mk Teknologi Bangunan 1 Kelas A & B 

 Mk Teknologi Bangunan 3 Kelas B & C 

4. Pembagian Kelas Luring mk non studio & non arsitektur (MKU-Kepribadian) khusus untuk 

angkatan 2021 (Mk SPI, Teosofi, Kewarganegaan) khusus untuk kelas A (1 kelas saja) 

5. Khusus untuk pelaksanaan kuliah luring untuk mahasiswa angkatan 2021, adalah sebagian 

mahasiswa yang berada di ma’had dan mahasiswa  angkatan 2020 yang telah menyatakan diri 

kesediaan mengikuti kuliah luring dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Prodi 

yaitu : 1) Surat persetujuan orang tua, 2) Sertifikat vaksin dosis 1 & 2. Untuk mahasiswa angkatan 

2021 yang berada di luar ma’had dan mengajukan perkuliahan luring, wajib memenuhi syarat 

1) & 2) diatas.  

6. Dosen wali wajib men-screening persyaratan kuliah luring tersebut  dari mahasiswa walinya 

yang akan mengikuti kuliah luring 
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7. Bagi mahasiswa yang sudah memilih kuliah luring tidak boleh pindah sekehendak sendiri ke 

kelas daring, tanpa disertai alasan khusus (sakit/terkontaminasi covid) dengan disertai surat 

keterangan dokter. 

 

 

B. Kegiatan Perkuliahan MBKM 

1. Prodi menyelenggarakan Program MBKM dengan skema magang dan program Permata PTKIN. 

2. Kegiatan MBKM dengan skema magang dilaksanakan untuk mahasiswa Semester 6 dan 8 

(angkatan 2019 dan 2018) di CV Griya Façade, CV Pragmatis dan CV Imaginer. 

3. Untuk Peserta magang, harus memprogram Mata Kuliah sesuai semester berjalan dan mk MBKM 

yang ada di siakad dengan dosen koordinator MBKM sebagai pengampunya (tanpa rekapitulasi 

SKS). 

4. Untuk Program Permata PTKIN mata kuliah arsitektur internal yang dipasarkan keluar adalah 

MKP (mata kuliah pilihan) 1) Tektonika Arsitektur (Kode 1866437), 2) Arsitektur Nusantara Kiwari 

(Kode 1866411), Konstruksi Berkelanjutan (Kode 1866439) dan Pemodelan Konstruksi (Kode 

1866431).  

 

C. Ketentuan Administrasi & Pemograman: 

1. Kartu Hasil Studi (KHS) asli semester genap 2021-2021, ada di kantor administrasi prodi. Bisa 

diambil bagi yang mahasiswa yang sedang menjalani kuliah offline dan berada di kampus.  

2. Kegiatan perwalian selama pandemi covid-19, hanya dilakukan secara online.  

3. Bagi mahasiswa yang masih mempunyai tanggungan PKPBA, mahasiswa harus segera melunasi 

tanggungan sks PKPBA ( Bahasa Arab 1-4) dan program ma’had Tahsin Al qur’an, supaya tidak 

terjadi peluang hambatan studi di semester berikutnya.  

4. Ketentuan pemrograman mata kuliah berdasarkan kurikulum, adalah :  

 Mahasiswa angkatan 2018 dan 2019 (kurikulum 2018), hanya boleh mengambil mata kuliah 

arsitektur kode 18. Jika masih mempunyai tanggungan mengulang mata kuliah 

umum/kekhasan universitas, diperbolehkan mengambil lintas kurikulum bawahnya (mata 

kuliah umum kode 20).  

 Mahasiswa angkatan 2020& 2021 (kurikulum 2020)mengambil mata kuliah arsitektur kode 

18 dan untuk mata kuliah umum mengambil mata kuliah kode 20.  

5. Untuk mahasiswa angkatan 2021 masih memprogram mata kuliah sistem paket. 

6. Untuk mahasiswa program kurikulum 2020 dan kurikulum 2018, yang memungkinkan mengambil 

beban lebih, dapat mengambil mata kuliah dengan ketentuan pilihan :  

a) Untuk angkatan 2020:  

 Mk. Manajemen Proyek (kode : 1866318) 

 Mk. Etika Profesi dan Kewirausahaan (kode : 1866319).  

 Jika masih kurang, dapat diarahkan mengambil Mata Kuliah Pilihan (MKP) 1 atau 3.  

b) Untuk angkatan 2019 :  

 Mata Kuliah Pilihan (MKP) 3.  

7. Mata kuliah Penelitian Arsitektur (kode : 1866505), hanya boleh diambil untuk mahasiswa yang 

pernah atau lulus Mk. DAI 4.  

8. Untuk Mata kuliah Pilihan Leveraging Landscape (kode 1866) harus sudah lulus atau sudah 

pernah mengambil MK Pengantar Lansekap. Demikian pula untuk MKP Urban Participatory 
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(kode1866429) harus sudah lulus atau sudah pernah mengambil MK Pengantar Perancangan 

Kota. 

9. Ketentuan jumlah total SKS untuk lulus program sarjana arsitektur adalah : 

 Untuk angkatan 2015-2017, sebanyak 154 SKS.  
 Untuk angkatan 2018-2019, sebanyak 148 SKS. 

 Untuk angkatan 2020, 2021 dan seterusnya, sebanyak 144 SKS.  

 

D. Ketentuan Untuk Mahasiswa Berbatas Waktu  

1.  Mahasiswa yang sudah ambil Mk. Pra Tugas Akhir lebih dari 2 kali, wajib menyertakan surat 

pernyataan kesanggupan menyelesaikan Pra TA yang ditanda-tangani orang tua. Tidak 

terpenuhinya prosedur khusus ini, menjadi tanggung jawab pribadi mahasiswa yang 

bersangkutan, dan dosen wali tidak dapat menyetujui pemrograman yang telah diinput. Untuk 

angkatan 2016 harus sudah mengikuti dan lulus sempro maksimal semester genap 2021/2022 ini. 

Jika tidak lulus semester ini, maka mahasiswa tersebut harus bersedia mengundurkan diri. 

2.  Khusus untuk angkatan 2015 yang masih tersisa 15 orang, wajib membuat Surat Pernyataan 

Kesanggupan Mengundurkan Diri yang ditandangani mahasiswa dan orang tuanya jika tidak 

menyelesaikan kuliahnya semester ini, mengingat ini merupakan semester terakhir bagi angkatan 

2015. Untuk tanda tangan orang tua mahasiswa di atas materai Rp.6000.  Jika tidak, maka dosen 

wali tidak dapat menyetujui pemrograman yang telah diinput.  

 

E. Teknis Pemrograman untuk Mahasiswa untuk Pemrograman Kuliah Semester Genap 2021-  

        Adapun prosedurnya pemrograman perwalian adalah sebagai berikut :  

a. Mahasiswa menyalin nilai mata kuliah lulus dari transkrip sementara, pada lembar kendali 

studi sesuai angkatannya, dengan cara mencetak terlebih dahulu file lembar kendali dan 

mengisikan nilai tersebut secara manual, atau dapat mengisikan langsung di komputer.  

b. Mahasiswa selanjutnya mengumpulkan KHS dan lembar kendali serta bukti pembayaran UKT 

ke dosen wali, sebagai bahan pertimbangan pemrograman. 

c. Untuk mahasiswa yang memilih kuliah luring wajib menyertakan 1) Surat persetujuan orang 

tua, 2) Sertifikat vaksin dosis 1 & 2 ke masing-masing dosen wali. 

d. Dosen wali selanjutnya memeriksa di siakad, kesesuaian pemrograman di menu KRS dengan 

besaran perolehan IP  berikut hak ambil SKS di menu IP & IPK mahasiswa.  

e. Dosen wali membuat jadwal dan komunikasi perwalian online secara grup melalui video call 

WhatsApp ataupun zoom untuk efektifitas perwalian. Komunikasi online secara tatap tidak 

langsung/ virtual, tetap perlu dilakukan untuk mengawal progres studi mahasiswa wali, agar 

tetap terpantau.  

f. Untuk kejelasan prosedur Teknis Pemrograman untuk Mahasiswa selama pandemi Covid-19 

semester genap 2021-2022, dapat dilihat di lampiran 1 tentang SOP perwalian.  

 

F. Ketentuan Tata Tertib Etika Mahasiswa : 

1. Pelayanan perwalian dilaksanakan selama jam kerja kampus, yaitu pk. 08.00 – 16.00.  

2. Mahasiswa wajib menjaga tata kesopanan penampilan dengan berpakaian rapi dan sesuai 

kaidah tata tertib berbusana Islami, meskipun kegiatan perwalian dilakukan secara online 

(melaui video call, zoom, dsb) 
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G. Bagi Dosen Wali :  

1. Dosen wali wajib memeriksa/menghitung sisa SKS mahasiswanya, karena  data dasar yang 

dipakai dari puskom terkadang tidak akurat. Sistem hanya mengakumulasi SKS mata kuliah 

yang sudah diambil, tetapi tidak melihat apakah mata kuliah tersebut sudah lulus, sehingga 

secara data seolah tidak bermasalah berbatas waktu studi. Dosen wali pada dasarnya sebagai 

pihak yang paling mengetahui perkembangan akademik mahasiswa walinya.  

2. Untuk mahasiswa yang terancam batas waktu studinya, dosen wali supaya membimbing 

penyusunan program target perkuliahan, sehingga dapat mengawal kelulusan mahasiswa 

dengan sisa waktu yang tersedia. Dosen wali perlu segera menyampaikan ke jurusan supaya 

dapat segera berkoordinasi dengan pihak orang tua mahasiswa dan BAK untuk proses 

transfer administrasi perkuliahan.  

3. Untuk menjembatani permasalahan mahasiswa yang terkendala Tugas Akhir (TA) dengan 

menyisakan mata kuliah lainnya, prodi memfasilitasi dengan : 

a. Sisa SKS mata kuliah mahasiswa selain Tugas Akhir, sebanyak-banyaknya adalah 4 SKS 

mata kuliah teori non Arsitektur.  

b. Mahasiswa belum berhak meng-entry mk. Tugas Akhir, tetapi diperbolehkan mengikuti 

kegiatan Studio TA dengan hak maksimal adalah sampai tahap pra sidang. Hal ini 

ditujukan agar mahasiswa tetap semangat menyusun Tugas Akhir dengan tetap sesuai 

prosedur yang berlaku.  

c. Mahasiswa belum berhak menempuh ujian komprehensif.    

d. Kecuali untuk kondisi darurat bagi mahasiswa yang tinggal 1 semester terakhir, Tugas 

Akhir diperbolehkan bersamaan dengan mata kuliah lain dengan hak sampai dengan 

Sidang Tugas Akhir.  

 

H. Ketentuan Khusus Perwalian terkait Persetujuan Pemprograman : 

1. Dosen wali dimohon untuk meng-klik rencana studi mahasiswa secara online di hari terakhir 

perwalian, untuk menghindari agar tidak terkunci jika terjadi perubahan-perubahan selama 

pemrograman.  

2. Dosen wali dimohon untuk tertib waktu selama perwalian demi kelancaran kegiatan.  

 

 

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan 

terima kasih.  

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

     
 
    Malang, 17 Januari 2022 
    Kepala Program Studi Teknik Arsitektur 
 

 
 
    Dr. Nunik Junara, MT 
    NIP. 19710426 200501 2 005 
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LAMPIRAN 1: Standard Operating Procedure (SOP) PEMOGRAMAN MATA KULIAH  ONLINE  

SEMESTER GENAP  2021 - 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAHASISWA DOSEN WALI JURUSAN 

A. MENYIAPKAN BERKAS PEMROGRAMAN AKADEMIK :  

 Mengunduh (down load) Transkrip Sementara di siakad mahasiswa. 
 Menyalin nilai lulus dari transkrip sementara mulai semester awal sampai 

akhir pada lembar kendali sesuai angkatannya.  
 Bagi yang memilih kelas luring wajib menyertakan Surat ijin orang tua dan 

bukti vaksin lengkap 1&2 
 

B. MENYIAPKAN MEDIA ONLINE  KEPENASEHATAN/PERWALIAN 

AKADEMIK :  

 Membuat grup perwalian di WhatsApp sesuai dengan angkatannya. 
 Mengirimkan file berkas perwalian lengkap di grup dosen wali.  
 Mengkorfirmasikan kepada dosen wali, waktu yang disepakati untuk 
melakukan pembimbingan/ perwalian akademik.  

 
KETENTUAN KHUSUS/TAMBAHAN UNTUK MAHASISWA BERBATAS 
WAKTU STUDI :  

 Mahasiswa yang masuk klasifikasi berbatas waktu studi, wajib bersama 
dengan orang tuanya, melakukan komunikasi online secara langsung 
(melalui media video call ataupun zoom) yang dikelola oleh dosen wali.  

 masi dari koordinator unt mng Pra TA 
 

 Memeriksa capaian mata kuliah 
lulus pada lembar kendali dari 
mahasiswa.  

 Memeriksa di siakad, kesesuaian 
pemrograman di menu KRS 
dengan besaran perolehan IP  
berikut hak ambil SKS di menu IP & 
IPK mahasiswa.  

 Membuat jadwal waktu perwalian 
dan komunikasi perwalian online 
secara grup melalui video call 
WhatsApp ataupun zoom 
 
Untuk mahasiswa berbatas waktu 
studi :  

 Dosen wali melakukan komunikasi 
online secara langsung (melalui 
video call atupun zoom) dengan 
mahasiswa bersama orang tuanya, 
terkait perkembangan akademik 
mahasiswa, dengan jadwal yang 
telah ditentukan/disepakati. 

 Meng-capture bukti komunikasi 
online secara langsung, antara 
dosen wali dengan mahasiswa dan 
orang tuanya.  

 Memeriksa pelaksanaan 
kepenasehatan akademik 
oleh dsoen wali melalui 
siakad jurusan.  

 Menerima capture bukti 
komunikasi online secara 
langung, antara dosen wali 
dengan mahasiswa dan orang 
tuanya, untuk mahasiswa 
berbatas waktu studi 
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LAMPIRAN 2a: Lembar Kendali kurikulum 2017 (Angkatan 2015 – 2017), Total 154 SKS 
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LAMPIRAN 2b: Lembar Kendali kurikulum 2018 (Angkatan 2018 – 2019) REVISI, total 148 SKS
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LAMPIRAN 2c: Lembar Kendali Angkatan 2020 dan seterusnya. Total 144 SKS 

 


