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Iv{enimbang

Mengingat

Menetapkan

PERATURAN REKTOR
UNTVERSITAS WAHID HASYIM

Nomor 07 Tahun 2021

TENTANG

REKOGNISI PRESTASI MAHASISWA
UNTVERSITAS WAHID HASYIM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
REKTOR LTNTVERSTTAS WAHID T{ASYIM

a. bahwa dalam rangka menghargai atas capaian mahasiswa dalam bidang
penalaran /keilmuan, bakat, minat, dan seni perlu ditetapkan acuan pengakuan

dan penyetaraatr capaian mahasiswa;
b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu

menetapkan Peraturan Rektor tentang rekogrrisi prestasi rnahasiswa Universitas
Wahid Hasyim.
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MEMTITUSI(A.N:

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM TENTANG
REKOGNISI PRESTASI MAHASISWA UNIVERSITAS WAHID
HASYIM.
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Undang-Undang Nomor 20 Tahtur 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
Peraturan Pemerintah Rl No- 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Padidikan;
Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 jo No. 66 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyel enggaraan Pendidikan;
Peraturan Pemerintah RI No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
Peraturan Menteri fustek dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahtut 2015 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggit
Peraluran Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang
Sistem Penjaminan Mutu Internal;
Perafuran Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi No. 26 Tahun 2016 tentang
Rekognisi Ponbelaj aran Lampau;

Surat Keputusan Mer(eri Pendidikan Nasional Repubtik Indonesia
No. 124lD/0/2000 tentang Ijin Pendirian Universitas Wahid Hasyim;
Statuta Universitas Wahid Hasyiml
Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pedoman Akademik Universitas Wahid Hasyim.



BAB I
KETENTUANUMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Rellor ini yang dimaksud dengan:
I . Universitas adalah Universitas Wahid Hasyim berstatus Perguruan Tinggi Swasta yang

menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dalam sejumlah ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni.

2. Rektor adalah pemirnpin tertinggi Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab atas
pelaksanaan penyelenggaraan Universitas.

3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung Universitas yang dapat dikelompokkan
menurut jurusan, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik program sagana
dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

4. Dekan adalah pernimpin tertinggi fakultas dalam lingkungan universitas yang berwenang dan
bertanggrrng jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi program sarjana dan profesi.

5. Program Pascasaqana adalah himpunan sumber daya pendukurg Universitas yang
menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik program magister dan doktor.

6. Direktur Program pascasadana adalah pimpinan tertinggi Program Pascasadana dalam
lingkungan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi Program Magister dan Doktor.

7. Wakil Dekan adalah organ Fal:ultas yang membantu penyelenggaraan kepemimpinan pada
penyelenggaraan pendidikan di Fakultasnya masing-masing.

8. Asistea Direttur adalah organ Program Pascasa{ana yang membantu penyelelggaraan
kepemimpinan pada penyelenggaraan pendidikan di Program Pascasarjana.

9. Ketua Program Studi adalah penanggung jawab utama penyelenggaraan pendidikan dan
pembelajaran pada mata rumpun ilmu spesifik di tingkat Program Studi.

I0. Dosen adalah tenaga pendidik profesional pada program studi yang ada di Universitas.
11. Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar dan belajar di Universitas.
12. Prestasi adalah capaian yang dkaih baik oleh individu maupun tim (kelompok) dalam bidang

penalaran/keilmuan, minat, bakat, dana tau seni dalam bentuk sertifikat, piagam, lencana, atau
dalam bentuk lain yang setara dan diakui skala nasional maupun internasional termasuk kegiatan
dalarn program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

13. Tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi adalah kegiatan kurikuler terstrukur mahasiswa berupa
penyusunan karya ilmiah dengan menerapkan kaidah ilmiah di bawah bimbingan dosen sesuai
bidang keilmuan Prograrn Studi dan digunakan sebagai salah satu syarat kelulusan.

14. Kuliah Keda Nyata adalah kegiatan kurikuler terstrulitur mahasiswa dengan alokasi waktu
tertentu dan dilaksanakan di desa/lokasi sasaran yang bertujuan untuk rnengembangkan
keterampilan penyelesaian masalah secara multidisipliner.

15. Magang adalah kegiatan krikuler tersEuktur mahasiswa dengan alokasi wallu tertentu yang
bertqjuan meningkatkan kompetensi, profesional, pedagogr, sosial, dan kepribadian mahasiswa.

16. Prallik Kerja lapangan adalah kegiatan kurikuler terstruktur mahasiswa dengan alokasi waktu
tertentu di perusahaan atau sejenisnya yang bertujuan rmtuk menerapkan teori, konsep, dan
prosedur sesuai bidang keilmuan yang diperoleh.

17. Rekopisi Prestasi Mahasiswa adalah pengakuan dan kompensasi hasil karya dan/atau prestasi
mahasiswa setara dengan matakuliah.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Rekognisi prestasi mahasiswa bemrjuan rmtuk:
a. Percepatan proses akademis mahasiswa;
b. Memperoleh pengakuan unhrk disetarakan dengan kualifikasi tertentu, seperti memperoleh nilai

mata kuliah, bebas skripsi dan/aau tugas akhir urtukjenjang Sarjana, bebas syarat ujian tesis bagi
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jenjang Magister, bebas syarat ujian kelayakan disertasi dan/atau bebas ujian disertasi untuk
program Doktor;
Meningkatkan minat dan bakat mahasiswa untuk berprestasi di kancah nasional dan/atau

intemasiona[.

BAB III
REKOGNISI PRESTASI MAHASISWA

Pasal 3

Rekognisi prestasi mahasiswa untuk jenj ang Sarjana berupa:

a. ekuivalensi karya nrlis berupa buku (buku ajar, buku monograf, buku referensi, buku terjemahan,
dan karya tulis sejenis lainnya ber-ISBN) yang relevan dengan bidang ilmu,/keahlian sebagai

penulis utama atau anggota sebagai mata kuliah yang relevan;
b. ekuivalensi proposal dan laporan penelitian, proposal dan laporan pengabdian, proposal inovasi

bisnis/proposal kewirausahaan dan taporan akhir program kewirausahaan yang didanai DireLlorat
BELMAWA DlKTyKementerian Agama sebagai ketua tirn/penulis utama dan anggota tlm
sebagai mata kuliah yang relevan;

c. ekuivalensi karya tulis ilmiah yarg lolos PIMNAS/OASE sebagar ketua dan anggota tifi/penulis
utama sebagai skripsi dengan nilai minimal B;

d. ekuivalensi karya tulis ilmiah yang juara PIMNAS/OASE sebagai ketua dan anggota tim/penulis
utama sebagai skripsi dengan nilai A;

e. ekuivalensi prestasi dengan perolehan medali tingkat intemasional dan nasional baik secara

individu dan kelompok yang relevan dengan bidang ilmu4ieahlian diakui sebagai mata kulrah
yang relevan;

f. eluivalensi prestasi dengan perolehan medalilpiala/piagam tingkat provinsi minimal 3 dan

relevan dengan bidang keahlian diakui sebagai mata kuliah yang relevan;
g. elrrivalensi pemusatan latihan nasional atau sejenis yang pelaksanaannya minimal selama 6

(enam) bulan diakui setara dengan skripsi yang sesuai dengan progam studi relevan;

h. ekuivalensi karya berupa artiket ilmiah yang relevan dengan bidang iLnu.&eahlian sebagai penulis

pertama bersama dosen pembimbing yang berafiliasi dengan Universitas dan diterbitkan oleh
jurnal internasional terindeks Scopus atau Web ofScience sebagai skripsi dengan nilai A;

i. ekuivalensikarya berupa artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis

pertama bersama dosen pembimbing yang berafiliasi dengan Universitas dan diterbitkan oleh
jumal internasional yang terindek selain Scopus atau Web ofScience sebagai skripsi nilai A;

j. ekuivalensi karya berupa artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu,&eahlian sebagai penulis

pertama bersama dosen pembimbing yang berafiliasi dengan Universitas dan diterbitkan oleh

prosiding internasional terindeks Scopus atau Web ofScience sebagai skripsi nilai A;
k. ekuivalensi karya berupa artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu,&eahlian sebagai penulis

pertama bersama dosen pernbimbing yang berafiliasi dengan Universitas dan diterbitkan oleh
jumal nasional terakeditasi SINTA 1 atau 2 sebagai skripsi;

l. ekuivalensi karya berupa artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu,/keahlian sebagai penulis

pertama bersama dosen pembimbing yang berafiliasi dengan Universitas dan diterbitkan oleh
jumal nasional terakeditasi SINTA 3,4 atau 5 sebagai mata kuliah yang relevan.

m. ekuivalensi karya berupa artikel/makalah ilmiah bersama dosen pernbimbing yang disajikan
dalam seminar nasional, regronal, Iokal (PT), dan artikel ihniah popular dalam bennrk proseding

pada majalah ber-ISSN dengan matakuliah yang relevan;
n. ekuivalensi karya cipta berupa paten (granted) sebagai skripsi;
o. ekuivalensi karya cipta selain paten diakui sebagai mata kuliah yang relevan;
p. ekuivalensi hasil Proficiency Test of English as Foreign Language (Pro-TOEFL) dan IELTS

mahasiswa dengan nilai matakuliah Bahasa Inggris dengan ketentuan rentangan skor Pro-TOEFL
500-550 atau IELTS score 5.0-5.5 berhak mernperoleh nilai matakuliah Bahasa Inggris AB dan

rentang skor Pro-TOEFL 551-667 atau IELTS score 6.0-6.5 memperoleh nilai mata kuliah Bahasa

Inggris A.
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q. ekuivalensi kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diselenggarakan Kementerian
Pendidikan Kebudayaan fuset dan Teknologi dan Universitas Wahid Hasyim dengan mata kuliah
yang relevan;

Pasal 4

Rekognisi prestasi mahasiswa untuk j enjang Magister dan Doktor berupa:
a. unfuk progam Magister, ekuivalensi I (satu) artikel sebagai penulis pertama yang relevan dengan

bidang ilmu/keahlian di jurnai intemasional bereputasi terindeks Scopus atau Thomson reuters
diakui sebagai tesis atau mata kuliah (rnaksimal 6 SKS) yang relevan;

b. untuk program Magister, ekuivalensi 2 (dua) artikel sebagai penulis pertama yang relevan dengan
bidang ihnu/kealrlian di jumal SINTA I atau 2 atau Jurnal intemasional diakui sebagai tesis atau
mata kuliah (maksimal 6 SKS) yang relevan;

c. untuk program Doktor, ekuivalensi I (satu) artikel ilmiah sebagai penulis pertama yang
dipublikasikan pada jumal intemasional bereputasi terindeks Scopus minimal Q 3/SJR minimal
0.5 dan JIF C/arrvate Analytic Web of Science minimal 1.0 yang merupakal bagian dari disertasi,
dengan bebas ujian akhir Program Doktor (ujian terbuka).

d. untuk progam Doktor, ek-uivalensi 2 (dua) artikel ihniah sebagai pemrlis pertama yang
dipublikasikan pada jumal intemasional bereputasi tenndeks Scopus minirnal Q 4 yang
merupakan bagian dari disertasi, dengan bebas ujian akhir Program Dolitor (ujial terbuka).

Pasal 5

Prestasi-prestasi mahasiswa yang tercantum pada pasal 3, dapat diakui dengan ketentuan:
a. Rekognisi berlaku untuk penyetaraan sebagai berikut:

1. Tugas akhir/skripsiitesis/disertasi;
2. Kuliah Kerja Nyata (KKN);
3. Magang;
4. Praktik Ke{a Lapangan (KKI); dan
5. Mata kuliah.

b. Rekognisi maksimal40 SKS untuk program sarjana.
c. Kegiatrn merupakan agenda resmi penyelenggara yaitu Kementerian, lnduk Orgar sasi

InternasionalNasional, BUMN dan lembaga lain yang setara,/bereputasi.

d. Sistem penilaian ditentukan oleh Tim Penilai yang diatur di masing-masing Program Studi.

BAB III
MEKANISME PENGUSULAN REKOGNISI PRES TASI MAHASISWA

Pasal 6

Ketentuan pengusul adalah:
a. pengusul adalah mahasiswa aktif;
b. usulan bersifat individu;
e. tidak sedang menerima sanksi baik pelanggaran etika akadernik maupun penmdangan yatrg

berlaku;
d. tidak sedang dalam konflik kepentingan karya;
e. pengusul telah selesai melaksanakan progam dan menyelesaikan karya yang diusulkan dalam

rekognisi.
Pasal 7

Mekanisme pengusulan rekognisi prestasi mahasiswa sebagai berikut:
a. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing akademik atau Ketua hogram Studi

tentang prosedur yang harus ditempuh dalam pengusulan rekognisi prestasi mahasiswa;
b. Dosen pembimbing akademik atau Ketua Program Studi membantu mahasiswa dalam

mengidentifikasi pilihan penyetaraan prestasi tersebut;
c. Mahasiswa melakukan pendaftaran kepada Ketua P{ogram Strdi untuk diteruskan kepada Dekan,

dengan dilampiri :

1) Kartu Tanda Maihasiswa (KTM) yang berlaku;
2) Transkrip nilai sementara;
3 ) Surat keterangan/sertifrkaVpiagam yang dapat menunjukkan partisipasi aktif sebagai peserta;
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4) Salinan karya atau prestasi yang dise(ai dengan surat keterangan bebas plagiasi dari pihak

terkait:
5 ) ProduUluaran yang dihasillan selarna mengikuti kegiatan kiiustts untuk Program MBKM;
6) Dokurnen lainnya (surat tugas dari universitas, dokumentasi kegratan, alamat laman

penyelenggara, dan lail-tain) yang dinilai penting yang ditetapkan olell Fakultas,/Progrant

Pascasarjana Universitas.

ci Kebenaran dokruren sebagaimana !ang dlmaksud pada huruf c menjadi tanggungjawab mutlak
pengusul.

e Dekan Direktur Pascasarjana menetapkan rekoErisi prestasi inahasiswa dan dilaporkan kepada

Rektor.

Pasal 8

( l ) Dekan'Direktur Proqraul Pascasarjana rnelalui Wakil DekanlAsisten Direktur nretttberlnrl tim
pcnilai sesuai bidang rckoglis: prestasi rnahasiswa yang drajukan atas rekomendasi ketrn
Prog arn Studi melal ui Fakultasr'Progrant Pascasarjana.

{2) Nlasa tugas tint penilai adalah satu semester.

I 3 ) Tir:r penilai rnelakukan asesmen kelavakan usulan tersebut.

i-+) S su an tim penrlai sebagar berikut:
a. Dekan D;rcktur (pellanggung jawab):

b \\'akil Dekani'Asisten Direktur (pengarah )

c. Ketua JLrn'san.lPrtlgratn Studi (anggota Inerangkap kenta).

d. Unit penjarninan tnutu Fakultas/Progratn Pascasarjana (anggota)i

e. Satu dosen Prograrn Srudi dengan bidang keahlian yang sesuai dengarr bidang aj'.ran rekognisi

lnahasiswa ( anggota); dan

f. Jika Pasal 8 ayat 4 hunrfe tidak terpenuhi. rnaka dapat digantikan dcngan sant dose praktisi

dan luar progratn studi atau dari instansi [uar.

l5) 'fim penilai menyarnpaikan hasii penilaian rekognisi prestasi mahasiswa kepada Deka Direktur
Program Pascasa{ana turnrk ditetapkan dalarn surat kepiitusan Dekan dan dilaporkan ke Rektor.

I

l

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Perahlran ini rnerupakan pedoman pengaluar/penyetaraan/rekogrisi prestasi mahasiswa.

Penyalahgunaan dan ketidakbenaran dokumcn yang digunakar oleh pcngusul rekognisi dapat

rnergadi bagian dari pelanggaran etika akadernik dan akan ditindalilarl uti oleh Rektor.

Ket"atuan _vang belutn dianr dalaur peraturan Rektor ini akan diputuskan ntelalui mpat kaordinasi
pimpinan Universitas.
Peraturan ini berlaku seiak tanggal ditecpkan.

Ditetapkan di : S arang

2 November 2021

il)
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tor,

,

Dr. H. trIudzakkir.'\li, ll.\
Y
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5 Para D.Lao Ialollas
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PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

REKOGNISI PRESTASI MAILASISWA

No. Dokumen : POB02/AKA-BAAK/2021 Tanggal : 22 November 2021

Area
Biro Administrasi Akademik dan
Kemahasiswaan

@ UNIVERSITAS WAHID HASYIM
Semarang, Indonesia

TUJUAN
1. Memberikan pedoman bagi mahasiswa yang meogajukan usulan pengakuan prestasi

mahasiswa untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu, seperti memperoleh nilai rnata
kuliah, bebas skripsi dadatau tugas akhir untuk jenjang Sarjana, bebas syarat ujian tesis
bagijenjang Magister, bebas syarat ujian kelayakan disertasi dan/atau bebas ujian disertasi
untuk program Doktor.

2. Memberikan kejelasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang mekanisme
pengajuan usulan rekognisi prestasi mahasiswa;

3. Menjamin proses usulan rekognisi prestasi mahasiswa dilaksanakan dengan cermat dan
tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

RUANG LINGKUP
Prosedur Operasional Baku (POB) Rekopisi Prestasi Mahasiswa meliputi mekanisme usulan
prestasi mahasiswa ke dosen pembimbing akademik&etua program studi dan ditetapkan
rekogrisi tersebut dalam Keputusan Dekan/Direlcur.

DEFINISI
1. Rekognisi Prestasi Mahasiswa adalah pergakuan dan kompensasi hasil karya dan/atau

prestasi mahasiswa setara dengan matakuliah/skripsi/tesis/disertasi;
2. Prestasi adalah capaian yang diraih baik oleh individu maupun tim (kelompok) dalam

bidang penalaran&eilmuan, minat, bakat, dana tau seni dalam bentuk sertifikat, piagam,
lencana, atau dalam bentuk lain yang setara dan diakui skala nasional maupun intemasional
termasuk kegiatan dalarn program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

STANDAR
I . Rekognisi berlaku untuk penyetaraan sebagai berik-ut

a. Tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi:
b. Kuliah Ke{a Nyata (KKN);
c. Magang;
d. Praktik Kerja Lapangan (KKL); dan
e. Mata kuliah.

7
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2. Rekogrrisi maksimal 40 SKS untuk program sarjana.
3. Kegiatan merupakan agenda resmi penyelenggara yaitu Kementerian, Induk Organisasi

Intemasionalt',lasional, BUMN dan lembaga lain yang setara/bereputasi.

4. Sistem penilaian ditentukan oleh Tim Penilai yang diatur di masing-masing Program Studi.

5. Ketentuan penguzul adalah
a. pengusul adalah mahasiswa allif;
b. usulan bersifat individu;
c. tidak sedang menerima sanksi baik pelanggaran etika akademik maupun perundangan

yang berlalar;
d. tidak sedang dalam konflik kepentingan karya;
e. pengusul telah selesai.melaksanakan program.dan menyelesaikan karya yaog diusulkan

dalam rekogaisi.

DOKUMEN TERKAIT
l. Surat permohonan, (form 002-01);
2. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang berlaku;
3. Kartu Rencana Studi (KRS) semester be{alan;
4. Transkrip nilai sementara;
5. Surat keterangan/sertifikat/piagun yang dapat menunjukkan partisipasi aktif sebagai

peserta; atau
6. Salinan karya atau prestasi yang disertai dengan surat keterangan bebas plagiasi dari pihak

terkait; atau
7. ProduVluaran yang dihasilkan selama mengikuti kegiatan dalam pelaksanaan Program

MBKM; atau
8. Dokurnen lainnya (surat tugas dari universitas, dokumentasi kegiatan, alamat laman

penyelenggara, dan lain-lain) yang dinilai penting yang ditetapkan oleh Fakultas/Program
Pascasarj analUniversitas ;

9. Surat pemyataan pengajuan rekognisi prestasi mahasiswa, (form 002-02);
10. Formulir penilaian rekognisi prestasi mahasiswa, (fom 002-03i04);
1 l. Daftar usulan rekognisi, (form 002-05);
12. Surat Keputusan Dekan/ Direknr Pascasa{ana, (form 002-06).
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POB REKOGNISI PRESTASI MAHASISWA

Dosl Psnbimting
Akadenit

Kcnu Prwrdt studi Dekan Dir*tur 'l im Pailai RrklrrMatBsisla

PROSEDUR

REFERENSI

Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 7 Tahun 202'1 tentang Rekognisi Prestasi

Mahasiswa Universitas Wahrd Hasyim.
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Form 002-01

Semarang,

Hal : Permohonan Rekognisi Prestasi Mahasiswa

Yth. Ketua Program Studi,......,................

Universitas Wahid Hasyim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya bagi kita Shdawat serta

salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta segenap keluarg4 para

sahabar dan kita semua Amin.

Berikut kamr alukan preslasi mahasrswa atas nama :

Nama :

NIM :

Program Studi :

Prestasi yang diperoleh :

Untuk di rekognisi ke mata kuliah yang relevan/skripsi/tugas akhir/tesiVdisertasi (pilih salah satu sesuai

ketentuan yang bedaku.

Untuk melengkapi permohonan ini benkut kami lampirkan dokumen pendukung :

l Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang bedaku;

2. KRS sernester ber1alan;

3. Bukti lunas keuangan hingga semaster berjalan;

4. Transkrip nilai sementarq,

5. Surat Pernyalaan

6. Surat keterangan/sertifikat/piagam yang dapat menunjukkan partisipasi aktif sebagai peserta;alau

7. Salinan karya atau prestasi yang disertai dengan surat keterangan bebas plagiasi dari pihak

terkait:dau
8. Produkluaran yang dihasilkan selama mengikuti kegiatan dalam pelaksanaan Program MBKM;atau

9. Dolormen lainnya (surat tugas dan universitas, dokumentasi kegiatan, alarnat laman penyelenggara,

dan lainJain) yang dinilar penting yang ditetapkan oleh Fakultas/Program Pascasarjana/Universitas.

Demilaan, aas perhatian dan perkenannta kami ucapkan terima kasih.

'\flellshul Muwaffiq lla Aqwamhh Thariq
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mahasiswa pengusul

(nama dan ttd)
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Form 0A2-A

SURAT PERNYATAAN

PENGAJUAN REKOGMSI PRESTASI MAHASISWA

Yarg bertandatangan di bavah ini

Nama :

NIM:
Prodi :

Fakultas :

Moryalakan dengan sebenr-benamya bahwa saya :

i. tidak sedang menerima sanksi baik pelanggaran etika akademik maupun perundangan yang berlaku;

2. tidak sedang dalam konflik kepentingan karya;

3. telah selesar melaksaaakan program dan menyelesaikan karya yang diusulkan dalam rekognisi;

4. data yalr,g diajukan daiam rekognisi prestasi mahasiswa ini adalah benar serta menjadi tanggung
jawab mtlak saya selaku pengusul.

Demikian surat pemyatam ini dibud dan dapa drpergunakan sebagaimana mestinya. Saya bersedia

menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku jika kemudian hari terbuki bahwa urrat penlztaan ini tidak

benar.

Semarang,

Mahasiswa pengusul

(nama dan ttd)
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Form 002-03

FORMULIR PENILAIAN
REKOGNISI PROGRAM SARIANA

Nama

NIM

Prodi

I penelltian

fl r"t ,

I r.,s.Mi* tr

*roo

inovasi bi sni$&ewirausslaan

I r,ruras

! ketua

I orsr

fl -eeoo

! *top.".tu"i I aua pr*tasi liga pr€9asi

NO NEKOGNISI PRESTASI KETERANGAN

ekuivalenri keya tu.lis

bcrupe bBku ( b{*u ajar, buku
monograf, buku rcferensi,
buku t€rjemahaa dan karya
tulis sejelis laimya b€r-
ISBN) yang relevan dengan
bidang ilnMieahli an sebagai
penulis utama atau anggota
sebagBi mala kuliah yarB

! buhr ajar u bukr
monogmf n bul(u

reikensi n bu.I(u
t6jerDahan

karla nlis sejenis lainn),a b€.-
ISBN

I r*. ,1urn, fl anggota

b.

eluilal€nsi proposal dan
laporan perElitiao, proposal
dan laporan pengabdiarl
proposal inovasi
hisnivproposal
kewinusahaa[ dan laporan
atif progmm kewirausahaan
yang didanai Dtektorat
BEI-I,{AWA
DlKTyKemederian Agarn
sebsgai ketua tlnvpenulis
uturDa daa an€gota tir
taba€ai mara h'liah yang

ek ivalensi kEya tuLs ilmiah
yang lolos PIMNAVOASo
sebagsi lielua dan anggota
tiidDenulis utama sebagai

skipsi dengan nilai mhilnal
tsi

d.

ehriralensi karya tulis ilmiah

-vang 
juda PIMNAS/oASE

seba8ai kehra dan anggota
ttu/pemrlis l{ama sebagai

skipsi dengan nilai A;

fl rnars

[**

I oesr

I anggota

ekuivslensi preJ8i deryan
peroletrar n:edali tingkat
inlcmasional datr nasional
bait s€caB individu dan
kelompok ya[g relevar
dengan bidang ilmu&eal ian
dialxi seba€ai mala ksliah
lang relevar!

I nternasional

I i,,r"iao

I Nusonut

n kelompok

f.

ekuivalensi preslasi dengan
peroldlalr
medali/piala/piagam tingkat
Fovinsi minilnal 3 darr
relevan &ngan bidang
keahliao diakui sebagai mata
kulial yang rclevan;

ekuivalensi peorsalan
larit',1l iEsioflal alau sejenis
yang pelatsaMamya
mininal selama 6 (erBm)
bulm diahi setaia denSan
skdpsi )ang sesuai dengEn
pmEarn studi rclevani

[ *t.mr'" ! a*u,r* I trga bdan f] enrpt butan f] u-. u,ru,' ! enarn lulan

h.

ekuival€nsi keya berupa
adikel ilniah )turg relevan
d€ngan bidal8 ilnuAeat iElr
sebagai pennis pertara
bersarna dosef, Eribimbing
yery berafliasi d€og,an

Uoive6itas dan diterbiltatr
oleh iurnal intdnasioral

E *** ! rcb ol sciurcc
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t€.indeks stopus atau web of
Science sebogai skipsi
densau nilai A;
€Lrivalensi keya berupa
artikel ilrniah v8trg reler€n
d,enSan bidang ilmuAeablian
sebagai pnulis petufita
lxuna dose ptmbni&B
yang berafi lissi denS,an

Unirersitas dao diterbitkn
oleh jurnal itnrasioral yalg
tdindeks selain Scopus at u
web of Sciencr seho{ai
stripsi nilai A

scopus ! web of sciorce

ekuivalensi krfa bcnpa
€rtital ilmiah y€Bg reletrn
dasar bidaq ilmu/keat'lian
sebsgai penrnis pertsma
bersama dosen pembimbing
vang berailiasi dengan
Umversitss dsn ditEbitkan
oleh trosidilg ii{dnasional
terindeks Srcopus atau Web of
scienc€ sebogai skipsi nilai

I web ofscience

k.

ekuivalersi kfl]a berupa
anikel ilmiah ,'ang relelEil
dengan bi<lang ilmu&eal ian
sebagai penuhs peruma
bersa.na dos.n pembimbing

] an g beraillasi d._ngan

Universitss dsn ditEbitlao
olehJumal nasronal
terakreditasr SINTA I atau 2

sebagai skips;

I snna r ! sxra:

1

eh.ivalaBi kdya beripa
anitel ilmiatr )Erg rdei"n
dsBan bidang ilnu&eahlialt
sebagai pennlis pedama

bcrsaIua do6ed pembimbing
yary b€ratlinsi d6gan
Universitss dan ditetbitl(sn
oleh jltlrlal n6sio{al
lsElreditasi SINIA 3,.1 alau
5 *bsgai mata kuliah f,ang

tr SINTA ] I sura,r I snna:

ekuivalensi kar-va berupa
snikeymak6lah ilmiah
bcrserna dosm pqnbimtinS
yanS diss.iiksn dalam semiilr
ffsiollal, regioDal. lokd (ft),
dar sitikd ilmiah populE
dalam benEk p(os€ding pada

najalah hr-ftsN d€rEE
mrtahrli6h yang rel.van;

_ 3emrnE 
- 

Selluna!

I_| *e*'"t lJ ro*a rrrt n
aflifel ilmiah popular &Inn bertue Fos€ding pada

Eujalah ber-ISsNnasional

ekuivalens kela cipta
beruplr IBIen (grEntai)
sebagai skipsi;

fl ,, ! t;.ur

;kuivalensi kela cipta selain
pstal diatui sdbagai nlala
kulial vans releYan:

va ! riaut

p

ekuivalerFi hasil holicicncy
Test ol Engrish as Fcreier
l-erguaSe (ft GToFf L) drr
IELTS mahasiswla dengan
nilai rDalaluliah Bahasa
Inggris dengan ketenhran
renlangan skor ho-Tog! L
500-550 atau IELTS s!ffe
5.0-5-5 b€rhak memFroleh
nilai matakiiah Bahasa
lnggris AB dan rentang skcr
P'G-rOEFL 551567 atau
n-L tS score 6.(x.5
manperoleh ndai mata
kuliah Balusa ltr&Iis A.

! Prc-TOEITL
500-550 n IELTS score

5.G5.5
IEt,Ts store
6.0{.5

7113 v

J.

E Pro-TOEFL
55t-651



q

eiidi!,,iie1bi keSiaiai
Merdeka Belajar KarnFs
Merdeka yang

diselenggarakan Kementeriarr
Pendidikan Kebudayaan
Riset dml TekDlogi dan
UniYersita.s wahid Ilasyim
d.ogan mala LrJiat lan€

I xr:usNlxarnnrsrrr I uNwlns

Keterangan :

l. Lembar penilaian diisi oleh penilai
2. Penilai memberi tanda centang ! pada pengakuan rekognisi mahasiswa serta memberi catatan i deskipsi.

C.^la+at1 at^rr desl-riosi '

Semaralg,

Penilai

(nama dan ttd)

7



Form 002-04

FORMULIR PENILAIAN

REKOGNISI PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR

Nama

NIM

Prodi

NO REKOCNISI PRf,STASI KF,TT]RAN(;AN

untuk froglan Magis€r, ekuivalensi I (satu)

artikel scbsSai petrllis prtarDa ,Eng relevan
d€ngan bidaq ilmu/Leahliar di jurnal
intdmasional benpuhsi t€rindeks scoptLs atau

Thomson reutas diakui sebcgai tesis atau rnata

kuliah (rBksird 6 SKS) IEE relevatu

! s..r* [ n'on """'.,ro"

b

lmtuk !.o8ram Mrgister, ekuilaleosi 2 (dua)
anikel sebogai peflt{is Frtama }EE relevan
ddngan bidang il$u&eahliao di jutnal SINTA
I dar 2 .tru JErrlintcrmsional dirhi
s€bagai tesis atau lnata kuliah (rnaksimal 6
SKS) van. rdew[,

! swrn r I swre z Ju_nal Lddna$onal

untuk program Dotlor, ekxiyaleirsi I (saru)

artikel ilniatr sebagai penulis pqtarna )ang
dipublikssilon pa& ju:nal internasioDal
bereputasi tcrindeks scrpus minimal Q 3/sJR
minimal 0.5 dan JIF Clanvate Analytic Web of
Saarce mininral 1.0 yang merupaksn bagisn
dari disatasi dengan bebas ujiatr akhn
Progam Dokor (uiian terbuka).

E Scopus minimal Q 3/SJR minimal0.5 | lV ctori*t" ,+.tfic lreb { Science miniroal l.o

d

untuk program Dollor, el-uivaleosi 2 (dua)

anikel iLnhh setEgai pendis Ftama ,ang
dipublikasilan p€da jurnal tkrrasional
tr€repaasi tsindeks ScoBrs miDirEal Q 4 yanS

merup€ksn bagian dni dist{tasi, dengan t€bas
ujier akht Proerun Dotlor (_uiian t€tbuta}

I scopus minimal Q I

Keterangan :

I . l,ernba penilaian diisi oleh potilai
2. Penilar mernberi tanda centang i pada pengakuan rekognisi mahasiswa serta memberi catatan / deskripsi

Catatan atau deskripsi

Semarang,

Penilai

79lt3
(nama dan ttd)



Form 002{5

DAFTAR USULAN REKOGNISI

PROGRAM SARJ ANA,,MAGISTER,'DOKTOR

Nama

NIM

Prodi

No Prestasi Mahasiswa
Hasil Rekognisi

M!ra kulirh/sLripsi/t6iydirensd sKs Nilai Crpaian

I ds1

Semarang,

Penilar

nama dan ttd

r0/13 f



Kop FakultaVprogram

Pascasarjana

Form 002-06

KEPUTUSAN DEKAN/DIREKTUR
FAKULTAS/PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS WAHID HASYIM
Nomor : ... ... ... ... .

Tentang:

PENETAPAN REKOGNISI PRESTASI MAHASISWA
An

SEMESTER.................
UNIVERSITAS WAHID HASYIM

Bismillahir Rahmanir Rahim
Dengan senantiasa mengharap berkah, rahmat dan ridla Allah SWT, Dekan/ Direktur Prograrn
Pascasar.l an a Universitas Wahrd Hasyim.
Menimbang : a- bahwa untuk meningkatkan meningkatkan minat dan bakal mahasiswa

untuk berprestasi di kancah nasional dan/dau intemasional serta
memperoleh pengakuan yang disetarakan dengan kualifikasi tertentu,
seperti mernperoleh nilar mafa kuliah, bebas skripsi dan/atau tugas akhir
untuk jenjang Saiana, bebas syarat ujian tesis bagi jenjang Magister,
bebas syarat ujian kelayakan disertasi dan/arau bebas ujian disertasi untuk
program Doklor;

b. bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat
Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk di rekognisi prestasi yang
diperolehnya ke nilar mata kuliah, bebas skipsi danlaau tugas akhir untuk
jenjang Sartana bebas syarat ujian tesis bagi jenjang Magister, bebas
syarat ujian kelayakan disertasi dan/atau bebas ujian disertasi untuk
program Doktor;

c. bahwa untuk kepentingan tersebut perlu diterbitkar Surat Keputusan
Dekan Fakultas... .. .,lDirektur Program Pascasarjana Universitas Wahid
llasyim Semarang sebagarmana yang dimaksud.

Mengingat : l. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikar
Nasional.

2. Undang-undang RI No. l2 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Pemturan Pemerintah RI No.4 Tahun 2014 tentang Penyelengaraan

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Risel Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: zl4

Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: l24iDlO2000

tentang Pendirian Universitas Wahid Hasyim di Semarang dan Pemberian
Status Terdaftar kepada l0 (sepuluh) Program Studi untuk Jenjang
Pendidikan Program Sl dan DIII di lingkungan Universitas Wahid
lfusyim Semarang.

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: l4lE/O/2012 tentang Penyelenggaraan Program Studi Profesi
Apoteker Fakultas Farmasi pada Universitas Wahid Hasyim di Semarang.

7. Statuta Universitas Wahid Hasyim Semarang.
8. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 3 Tahun 2020

tentang Pedoman Akademik Universitas Wahid Hasyim.
9. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 7 Tahun 2021

tentang Rekognisi Prestasi Mahasiswa Universitas Wahid Hasyim.

Memperhatikan : Laporan Hasil Penilaian Tim Penilai Rekognisi Prestasi Mahasiswa

l l/13



Menetapkan

Pertama

Kedua

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DEKAN TAI'I]LTAS...../DIREKTTIR PROGRAM
PASCASARJANA UNIYERSITAS WAIIID IIASYIM TENTAIIG
PEIIETAPAI\ REKOGNISI PRESTASI MAHASISWA an....,............
SEMESTER............UNIVERSITAS WAIIID HASYIM.
Menetapkan rekognisi prestasi mahasiswa an... ... ... ... .....NIM... ... ...
sesuai lampiran keputusan Dekan Fakultas ....../Direkur Program
Pascasarj an4
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
terdapa kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Semarang

PadaTanggal : .......................
Dekan Fakultas /Direktur Program
Pascasarjan4

NPP

L?/13 7

Terllbusarr :

l. Yth Ketua PaEurus Yayaser Wahid Haslim Sern8'ang
2. Yth. Rellor
3. Yth. Para wakil R€hor
4. Ylh PaI Delm takullaVDircktur ProSim Pa$6$rjEu
5. Yth Para Bim
6. Yth Kepala Ba8jar At derDik
7. Yth Kepala Bsgiall Kemahasi$raan
8. Peningsel



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS /DTREKTUR PROCRAM

PASCASARJANA,
NOMOR
TANGGAL :..............
TENI'ANG
PEMTA PAN RFX'XiI\ILSI PRI.S:TA.SI MATIA SISWA

No Prestasi Mahasiswa Hasil Rekognisi
Mstakuli.Uilripsrte$ir/diren i sKs Nilai Crpaian

I dst

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal :. ......
Dekan Fakultas /Direktur Program
Pascasarj an4

NPP

Ternbussn :

l. Yth Kdua Pcrguus Yal6aD Wahid Hrsyim Semareg
2. Yth Rektor
3. Ylh. Pea Watil Rektor
4. YtL Pss D.t& FrtulayDirEttG Prugntt tusras$aaa
5. YtL P&'a Biro
6- Y& KeFh B6g.i6nAk darik
?. Yft. Kepala Bsgiarl Kestalusisrrtet
8. Pertinggrl

f13113


