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Prakata
Semester Antara (SA) pada saat ini terasa dibutuhkan oleh mahasiswa Universitas
Negeri Makassar (UNM) mengingat banyak di antara mereka terdesak untuk segera
menyelesaikan studinya. Mereka yang terdesak diantaranya disebabkan oleh masa
studinya akan berakhir, lamanya masa tunggu sampai semester berikutnya untuk
menyelesaikan mata kuliah (MK) yang tidak lebih dari sembilan sks, atau sebab
lain yang membutuhkan kesempatan untuk segera melulusi MK. Untuk itulah UNM
membuka program SA.
Agar pelaksanaan SA berjalan dalam koridor akademik yang dapat
dipertanggungjawabkan maka disusunlah panduan ini untuk dijadikan pedoman bagi
semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya sesuai dengan kondisi Pandemi
Covid-19. Sangat diharapkan pihak-pihak yang terlibat, terutama pengelola dan
dosen pengampu MK dapat melaksanakan SA secara tegas dan konsisten mengikuti
panduan ini untuk tetap memenuhi standar akademik meskipun pelaksanaan SA pada
tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Semoga kehadiran panduan ini
membawa manfaat seperti yang diharapkan.
Akhirnya pihak UNM mempersembahkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha
Esa karena atas rahmat dan ridho-Nyalah sehingga panduan SA ini tersusun, serta
terima kasih kepada semua pihak yang turut memberikan kontribusi
ataspenyusunan panduan ini.
Mei 2021
Tim Penyusun
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Panduan Pelaksanaan Semester Antara
A. Rasional
Animo masyarakat untuk mendapatkan pendidikan tinggi cenderung
meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu ditandai oleh meningkatnya jumlah
pendaftar di Perguruan Tinggi (PT) dari tahun ke tahun dalam kurun waktu
lima tahun terakhir. Jumlah mahasiswa yang diterima khususnya di Universtas
Negeri Makassar juga meningkat. Sementara itu, jumlah mahasiswa yang lulus
setiap tahunnya tidak seimbang dengan jumlah yang diterima. Jumlah
mahasiswa yang diterima jauh lebih besar daripada yang lulus setiap tahunnya.
Akibatnya terjadi penumpukan jumlah mahasiswa yang dapat dipersepsi
sebagai dampak dari manajemen yang kurang baik. Sementara itu, PT
senantiasa dituntut melaksanakan proses akademik yang efektif dan efisien
untuk mendorong percepatan penyelesaian studi mahasiswa tanpa
mengesampingkan mutu akademiknya.
Salah satu upaya yang dipandang dapat membantu percepatan penyelesaian
studi mahasiswa adalah pelaksanaan semester antara yang biasanya
berlangsung dalam kurun waktu bulan Juni sampai Agustus (antara semester
genap dengan semester ganjil). Semester Antara (SA) dapat dimanfaatkan
untuk percepatan masa studi mahasiswa yang memiliki IPK tidak kurang dari
3,50. Semester Antara dapat juga dimanfaatkan oleh mahasiswa yang sisa
matakuliahnya tidak lebih dari sembilan sks yang belum dilulusi, serta
olehmahasiswa yang terancam DO karena masih adanya beberapa MK atau
beberapa sks yang belum dilulusi. Pertimbangan itu mendasari sehingga pihak
Universitas Negeri Makassar memandang perlu membuka kesempatan bagi
mahasiswa untuk mengikuti SA.
Agar pelaksanaan SA di lingkungan UNM berlangsung dalam koridor
akademik yang dapat dipertanggungjawabkan maka perlu ada panduan
pelaksanaan yang dapat dipedomani oleh semua unsur yang terlibat. Atas
pertimbangan inilah sehingga panduan SA ini disusun.

B. Dasar Hukum
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Keputusan
Rektor
Universitas
Negeri
Makassar
Nomor
401/UN36/HK/2019 tentang Peraturan Akdemik Universitas Negeri
Makassar.

C. Deskripsi SA
Semester Antara (disingkat SA), yaitu satuan waktu kegiatan perkuliahan yang
terdiri atas 16 pertemuan, yang waktu pelaksanaannya pada kurun waktu
berakhirnya semester genap hingga menjelang dimulainya semester ganjil
(dalam kurun waktu bulan Juni-Agustus), dengan waktu pelaksanaan lebihkurang dua bulan.

D. Tujuan Pelaksanaan SA
Pelaksanaan SA bertujuan:
1. Mendorong percepatan penyelesaian studi mahasiswa
2. Memfasilitasi penyelesaian studi mahasiswa yang akan berakhir masa
studinya, sementara masih memiliki paling banyak 9 sks MK yang belum
dilulusi.
3. Mendorong terwujudnya keseimbangan antara jumlah mahasiswa yang
diterima dengan jumlah mahasiswa yang diluluskan.

E. Manfaat Pelaksanaan SA
Pelaksanaan SA diharapkan dapat bermanfaat:
1.
2.
3.
4.

Mempercepat masa penyelesaian studi mahasiswa.
Meminimalkan jumlah mahasiswa yang terkena DO.
Menyeimbangkan antara jumlah mahasiswa yang diterima dengan yang
diluluskan
Membangun persepsi positif terhadap manajemen akademik di
lingkungan UNM.

F. Syarat Peserta dan Ketentuan Pelaksanaan SA
1. Syarat Peserta
a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif (dibuktikan dengan bukti
pembayaran SPP/UKT) dan tidak sedang dikenakan sanksi.
b. Paling rendah berada pada Semester Empat.
c. Telah membayar biaya pelaksanaan SA pada bendahara fakultas sesuai
jumlah sks yang akan diprogramkan.
d. Memogramkan SA dengan cara mengisi KRS-SA kemudian
menyerahkannya kepada ketua program studi setelah mendapat
persetujuan dari dosen PA. Blanko KRS disiapkan oleh program studi
e. Menyerahkan fotokopi bukti pembayaran kepada ketua program studi
f. Mengisi format pernyataan alasan memprogramkan SA
g. Mengisi surat pernyataan tidak sedang menjalani sanksi

2. Ketentuan Pelaksanaan
a. MK yang dapat diprogramkan yaitu MK non Praktikum.
b. MK yang diprogramkan adalah MK pengulangan, kecuali bagi yang
memiliki IPK minimal 3,50 dapat memprogram MK baru.
c. MK yang diprogramkan oleh mahasiswa maksimal 9 sks.
d. Mahasiswa yang akan memprogramkan SA, harus siap mengikuti
perkuliahan secara daring.
e. Pelaksanaan perkuliahan dilakukan secara daring dan atau tatap muka.
f. Perkuliahan tatap muka dapat dilakukan jika memungkinkan sesuai edaran
Rektor, tetapi tetap mengikuti protokol pandemi Covid-19.
g. Setiap pengajar MK dalam SA wajib mengikuti ketentuan SA dan
melaporkan hasilnya kepada Ketua Prodi atau pengelola SA di Fakultas.
h. Perkuliahan dilaksanakan dalam atau setara dengan 16 kali pertemuan
dalam kurun waktu lebih-kurang dua bulan (dalam kurun waktu bulan
Juni-Agustus).

G. Jadwal dan Tempat Pelaksanaan SA
1. Jadwal Pelaksanaan
No.
1
2
3
4
5
6

Jadwal
Mei-Juni
4 s.d.13 Juni 2021
10 s.d. 15 Juni 2021
14 Juni s.d. 6 Agustus 2021
9 s.d. 13 Agustus 2021
10 s.d. 14 Agustus 2021

Kegiatan
Sosialisasi
Registrasi
Penjadwalan MK
Pelaksanaan perkuliahan
Ujian Akhir Semester
Pengimputan nilai

Keterangan
Daring
Oleh Prodi
Secara daring
Oleh Dosen Pengampu
Di Prodi

2. Tempat Pelaksanaan
Pelaksanaan SA berlangsung di Fakultas pada ruang kuliah/studio/
laboratorium dan atau secara daring sesuai dengan jadwal yang telah
ditetapkan oleh program studi.

H. Biaya Pelaksanan SA
Biaya pelaksanaan SA sepenuhnya ditanggung oleh mahasiswa peserta dalam
bentuk pembayaran pelaksanaan matakuliah yang diprogramkan. Jumlah biaya
yang harus dibayar oleh mahasiswa peserta dihitung dengan menggunakan
rumus:

Biaya SA = Rp 160.000 x Σsks

