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SELAMAT DATANG
DI PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN

UNIVERSITAS WIDYATAMA

Realisasi Asean 2015 telah mempercepat perubahan pelaku bisnis dan
masyarakat dalam menanggapi globalisasi. Komunikasi sosial lewat digital
mempercepat terciptanya pekerja informasi (information workers) yang
mendorong munculnya organisasi-organisasi bisnis berbasis pengetahuan –
knowledge based enterpreses.

Perkembangan era dari ekonomi pertanian berubah menjadi ekonomi
industri, ekonomi informasi dan saat ini  kita berada pada ekonomi
kreatif/creative economy. Dimana dalam era creative economy focus
persaingan bagi Negara, industri dan pelaku bisnis yang tadinya
berdasarkan eisiensi dan efektifitas jaringan sumber daya dan kapabilitas
organisasi, telah bergeser menjadi kapabilitas berinovasi, fleksibilitas dan
intellectual capital yang dimiliki.

Belajar di Program Magister Manajemen Widyatama, anda akan dapat
meningkatkan kemampuan analisis, kreativitas, entreprenership dan
kepercayaan diri. Kemampuan-kemampuan tersebut memudahkan anda
dalam membuat rencana, keputusan dan tindakan-tindakan bisnis,
sehingga sebagai pelaku bisnis dan manajer yang professional mampu
bersaing dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, baik dalam lingkup
nasional maupun internasional.

Sebagai sekolah bisnis model pembelajaran di MM Widyatama berangsur-
angsur mengalami perubahan agar mahasiswa kompeten memiliki dasar
bisnis, kreativitas dan berinovasi serta dapat memanfaatkan ICT. Untuk itu
pembelajaran di MM Widyatama dilengkapi dengan Learning
Management System (LMS) dan praktek agar mahasiwa juga memiliki
“skill business ICT based”.

Sebagai mahasiswa Program Magister Manajemen diperlukan keseriusan
dalam belajar. Agar proses layanan dapat berjalan dengan lancer, maka
mahasiswa perlu mengetahui semua prosedur layanan, baik yang bersifat
akademik maupun administratife, maka disusun panduan mahasiswa untuk
membimbing mahasiswa belajar di MM Widyatama, lulus dengan tepat
waktu dan prestasi yang sangat baik.

Akhir kata, selamat belajar dan sukses dalam mengikuti seluruh materi
pada Program MM Widyatama dan sukses di pekerjaan Anda.
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1. SEKILAS TENTANG MAGISTER MANAJEMEN (MM)
WIDYATAMA SEBAGAI SEKOLAH BISNIS

MM Widyatama sebagai sekolah bisnis berkomitmen penuh
memperhatikan apa yang menjadi tantangan bisnis ke depan. Dengan
menerapkan kurikulum yang fleksibel untuk menjawab tuntutan
kompetensi dunia bisnis yang semakin mengglobal dimana akan membuka
kesempatan lebih besar bagi seseorang untuk bekerja lintas negara,
sehingga kolaborasi diantara individu mengalami peningkatan.

Sementara  itu dampak dari perkembangan ICT mengakibatkan terjadinya
kondisi equal level of playing field, hal ini meningkatkan peluang bagi
seseorang untuk berkompetensi dan melakukan entrepreneurship.

Adapun tujuan MM Widyatama menerapkan kurikulum kearah bisnis di
era ekonomi kreatif ini untuk menghasilkan lulusan yang secara umum
memiliki kompetensi diantaranya :
a. Ethical Leadership
b. Knowledge dan Skill Fundamental bisnis yang kuat
c. Information Literacy and Computer literacy
d. Mampu mengelola bisnis :

o Dengan pendekatan stratejik dan kreatif,
o Berpikir kreatif untuk masuk dalam era creative economy

2. Visi Universitas Widyatama

Menjadi universitas yang mampu menghasilkan sumber daya manusia
yang berbudi luhur, profesional di bidangnya serta dapat menyesuaikan
diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam
lingkungan global.

Bab 1 PENDAHULUAN
Program MM Widyatama
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3. Misi Program Magister Manajemen Universitas
Widyatama (MM UTama):

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang
manajemen terapan yang berkualitas, agar menghasilkan lulusan
yang mampu memanfaatkan pengetahuan, teknologi, seni, dan
budaya yang berwawasan global.

2. Menyelenggarakan pendidikan manajemen terapan yang
berkualitas dan berkelanjutan, yang mudah diakses dan terjangkau
oleh masyarakat luas, sehingga mampu berperan aktif dalam
menciptakan kesejahteraan masyarakat.

3. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan
mutakhir dengan pendekatan adaptif terhadap perkembangan
pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dalam lingkungan global.

4. Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang kondusif agar
dapat terwujud proses belajar yang efektif dan efisien.

4. Kebijakan Mutu

Selalu berupaya untuk menghasilkan lulusan profesional, memiliki
keunggulan dan daya saing dalam Business dan Commerce, yang dibangun
dalam suasana Friendly Campus, dan selalu mengembangkan diri dalam
masyarakat global.

5. Sasaran Mutu MM Widyatama

 75% Lulusan studi tepat waktu dan dengan predikat yang sangat memuaskan
 Seluruh lulusan memiliki TOEFL Score ≥ 500
 Seluruh lulusan dapat mengaplikasikan Teknologi komunikasi dan informasi

serta kompeten berinovasi dalam bisnis

6. Pilihan Studi

MM Widyatama menawarkan konsentrasi sebagai berikut :

 Entrepreuneurship
 Marketing
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7. Waktu Perkuliahan

Perkuliahan MM Widyatama membuka tiga kelas, yaitu:

 Kelas Sore
Perkuliahan dan praktek diselenggarakan setiap Senin sampai dengan
Jumat mulai pukul 18.30-selesai.

 Kelas Akhir Pekan
Perkuliahan ini diselenggarakan setiap Kamis, Jumat dan Sabtu. Kelas
ini cocok untuk mereka yang hanya memiliki waktu studi  pada hari
akhir pekan.

 Kelas Khusus
Perkuliahan ini diselenggarakan dalam rangka kerjasama sehingga
perkuliahan dan praktek sesuai kesepakatan jadwal, perkuliahan dapat
dilakukan dari hari Senin sampai dengan Sabtu.

8. Persyaratan untuk diterima sebagai Mahasiswa MM
Widyatama

1. Lulusan S1dari segala program bidang studi
2. Komitmen untuk memperoleh Score TOEFL ≥ 500 pada waktu

akan lulus dari MM Widyatama
3. Dinyatakan  lulus Test seleksi masuk MM Widyatama.
4. Menyelesaikan kewajiban administrasi setelah lulus test test seleksi

masuk MM Widyatama.
5. Bagi mahasiswa pindahan dari Program MM perguruan tinggi lain

dapat diterima di MM Widyatama sesuai ketentuan yang berlaku
dan lulus Placement Test.

---
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1. Metode Belajar Mengajar

Metode belajar mengajar pada MM Widyatama dirancang dengan sistem:
a. Learning Management System
b. Praktek dan Studi Kasus
c. Sistem Pelakasanaan Tesis yang terjadwal dan tepat waktu
d. Pemanfaatan ICT untuk solusi
e. Mengikuti Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008

2. Kurikulum

Kurikulum MM Widyatama dirancang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat bisnis yang dinamis pada era ekonomi kreatif dengan beban
total sebanyak 45 Satuan Kredit Semseter (SKS). Jumlah pertemuan 14 kali
(150 menit per pertemuan), untuk mata kuliah tertentu ditambah
praktikum.

3. Matrikulasi

Matrikulasi dilaksanakan pada awal perkuliahan.

4. Struktur Kurikulum
Terdiri dari:
1. Analisis/Analytical foundations,
2. Dasar binis/ Core business fundamentals,
3. Kepemimpinan/ Leahership Essentials,
4. Teknologi Informasi/ Information Technology dan Pilihan/election:

Bab II PROSES BELAJAR MENGAJAR
Program MM Widyatama
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Entrepreneurship/ Marketing.

Kurikulum MM

SEMESTER I
ME 1382 Managerial Economics 2 SKS
DADM 1392 Data Analysis and Decision Making 2 SKS

OSCM 1433
Operation and Supply Chain
Management

3 SKS

MOP 1473 Management  of People at Work 3 SKS
Jumlah 10 SKS

SEMESTER II
FM 1423 Financial Management 3 SKS
MM 1443 Marketing Management 3 SKS

LOB 1482
Leadership and Organizational
Behavior

2 SKS

ERP 1492 Enterprise Resource Planning 2 SKS
Jumlah 10 SKS

SEMESTER III
BE 1452 Business Ethics 2 SKS

MRI 1463
Business Research and Intelligence: (2
SKS basics) + Research Konsentrasi
(1 SKS) *)

3 SKS

CBUS 1413 Corporate and Business Unit Strategy 3 SKS
MK Wajib Konsentrasi Entrepreneur :
EB 1502 Electronic Business 2 SKS
MK Wajib Konsentrasi Marketing :
GM 1561 Global Marketing 2 SKS
MK Wajib Konsentrasi Finance :
MKB 1634 Modal Kerja dan Budgeting 2 SKS
MK Wajib Konsentrasi SDM :

PMP 1664
Perubahan dan Manajemen
Pengetahuan

2 SKS

Jumlah ( MK Dasar 8 SKS + MK Konsentrasi 2 SKS )  = 10 SKS
Jumlah 10SKS

SEMESTER IV
KONSENTRASI ENTERPRENEUR
CI 1512 Creativity and Innovation 2 SKS
RM 1522 Risk Management 2 SKS
BC 1532 Business Communication 2 SKS
IFA 1543 Investment and Funds Analysis 3 SKS
THS 1564 Tesis 6 SKS

Jumlah ( MK Konsentrasi 9 SKS + Tesis 6 SKS) = 15 SKS
JUMLAH TOTAL SKS = 45 SKS
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KONSENTRASI MARKETING
GMM 1562 Global Marketing Management 2 SKS
CB 1572 Consumer Behavior 2 SKS
MS 1583 Marketing Strategy 3 SKS
SM 1592 Service Marketing 2 SKS
THS 1564 Tesis 6 SKS

Jumlah ( MK Konsentrasi 9 SKS + Tesis 6 SKS) = 15 SKS
JUMLAH TOTAL SKS = 45 SKS

KONSENTRASI KEUANGAN

AIMR 1613
Analisis Investasi dan Manajemen
Risiko

3 SKS

LKPM 1623 Lembaga Keuangan dan Pasar Modal 3 SKS
KI 1633 Keuangan Internasional 3 SKS
THS 1564 Tesis 6 SKS

Jumlah ( MK Konsentrasi 9 SKS + Tesis 6 SKS) = 15 SKS
JUMLAH TOTAL SKS = 45 SKS

KONSENTRASI SDM
PK 1643 Pengukuran Kinerja 3 SKS

PASDM 1653
Perencanaan dan Audit Sumber Daya
Manusia

3 SKS

BO 1663 Budaya Organisasi 3 SKS
THS 1564 Tesis 6 SKS

Jumlah ( MK Konsentrasi 9 SKS + Tesis 6 SKS) = 15 SKS
JUMLAH TOTAL SKS = 45 SKS

JUMLAH TOTAL SKS SELURUH SEMESTER 45 SKS
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Beberapa Ketentuan Sebagai Mahasiswa Magister Manajemen
Widyatama

1. Pendaftaran Ulang atau Registrasi
Mahasiswa MM Widyatama agar dapat mengikuti proses Belajar
Mengajar di MM Widyatama setelah melakukan Registrasi sesuai
ketentuan yang berlaku untuk masing-masing angkatan. Wewenang
kebijakan administrasi keuangan dilakukan oleh Ka. Biro Keuangan
dan Kepegawaian UTAMA melalui Ketua MM Widyatama.

2. Jas Almamater
Setiap mahasiswa yang diterima menjadi mahasiswa MM Widyatama
harus memiliki Jas Almamater yang digunakan untuk kegiatan seperti:
kuliah umum, guest lecture, kunjungan industri, seminar dan sidang
tesis.

3. Perkuliahan
a. Hadir 10’ (sepuluh) menit sebelum perkuliahan berlangsung.
b. Mengisi daftar hadir yang telah disediakan.
c. Kehadiran setiap mata kuliah tidak boleh kurang dari 80% dari 12

kali pertemuan. Apabila kurang dari 80% mahasiswa tidak
diperkenankan mengikuti Ujian Akhir Semester.

4. Evaluasi Studi
Nilai Akhir Mata Kuliah didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :
a. Ujian Tengah Semester (UTS)
b. Ujian Akhir Semester (UAS)
c. Tugas Mandiri maupun Kelompok, Praktek, Keaktifan dalam

belajar setiap mata kuliah.

5. Tata Cara Penilaian

Nilai akhir mata kuliah  diberikan dalam huruf mutu A, B, C, D.

Bab III Beberapa Ketentuan

Program MM Widyatama
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Konversi angka akhir ke nilai huruf adalah sebagai berikut :

Interval Nilai
Angka

Nilai
Huruf
Mutu

81 - 100 A
71 – 80 B
60 – 70 C

< 59 D

Huruf mutu T (T = Tidak Lengkap). Diberikan kepada Mahasiswa yang
belum lengkap nilai ujian atau tugas dan praktikum.

6. Prestasi Studi

a) IP dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

IP = Jumlah (nilai akhir x SKS mata kuliah)
Jumlah SKS yang ditempuh x 25

b) Indek Prestasi Kumulatif  (IPK) merupakan indeks prestasi studi
pada akhir Magister Manajemen Widyatama, yang dihitung
berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

IPK = Jumlah (nilai akhir x sks mata kuliah)
Jumlah sks MM x 25

Adapun ketentuan Yudicium kelulusan Magister Manajemen
Widyatama adalah sebagai berikut :

1.  3,75 – 4 : Cum Laude/ dengan pujian
2. 3,50 – 3,74 : Sangat Memuaskan
3. 3,00– 3,49 : Memuaskan

Cum Laude/ dengan pujian selain nilai yudisium tersebut di atas
dipertimbangkan juga lama proses belajar ≤ 18 (delapan belas) bulan.
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7. Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir
Semester (UAS)

a. Ujian Tengah Semester dilaksanakan 1 (satu) kali pada
pertengahan semester yaitu untuk menilai keberhasilan studi
mahasiswa setelah yang bersangkutan mengikuti mata ajaran
selama setengah semester.

b. Ujian Akhir Semester dilaksanakan 1 (satu) kali pada setiap akhir
semester yaitu untuk menilai keberhasilan studi mahasiswa setelah
yang bersangkutan mengkuti mata ajaran selama satu semester.

Ketentuan mengikuti ujian akhir semester sebagai berikut:
1) Telah menyelesaikan kewajiban administrasi sesuai dengan

ketentuan.
2) Kehadiran dan partisipasi mengikuti perkuliahan minimal 80%

kegiatan perkuliahan.
3) Diluar tersebut, kebijakan mengikuti ujian dari tim manajemen

MM Widyatama dan/atau Dosen mata kuliah tersebut.

8. Ujian Susulan
Ujian susulan diperlakukan bila Mahasiswa berhalangan hadir pada
waktu pelaksanaan Ujian Tengah Semester atau Ujian Akhir Semester
dilakukan dengan alasan:

a. Sakit, dengan membawa surat keterangan dari dokter dan sebelum
ujian harus memberitahukan hal ini ke sekretariat MM
Widyatama.

b. Halangan keluarga terdekat seperti meninggalnya anggota keluarga
(bapak/ibu/anak/kakak/adik)   dan sebelum ujian harus
memberitahukan hal ini ke Sekretariat MM Widyatama.

c. Dinas/Tugas, dengan membawa surat Tugas dari atasan yang
bersangkutan.

Selain alasan di atas, mahasiswa tidak diperbolehkan mengikuti ujian
susulan.

9. Ujian Perbaikan
Ujian perbaikan yang dimaksud adalah ujian perbaikan nilai akhir
mata kuliah yang akan dilaksanakan oleh MM Widyatama dengan
waktu tertentu. Mahasiswa yang boleh mengikuti ujian perbaikan
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adalah mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan perkuliahan mata
kuliah tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Mahasiswa yang memiliki nilai sekurang-kurangnya C.
b. Nilai maksimal dari ujian perbaikan adalah B.
c. Ujian perbaikan untuk setiap mata kuliah yang sama sebanyak–

banyaknya 2 (dua) kali dan untuk setiap ujian perbaikan dikenakan
biaya sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Pendaftaran Ujian perbaikan di Sekretariat MM Widyatama

10. Kegiatan Akademik
a. Seminar : Mahasiswa selama mengikuti perkuliahan di Program

MM diharapkan mengikuti seminar baik nasional maupun
Internasional yang terkait dengan mata kuliah di Program MM

b. Kuliah Umum : Mahasiswa Program MM diwajibkan hadir untuk
mengikuti kuliah umum yang diselenggarakan oleh Program MM.
Kuliah umum dilaksanakan 2 kali dalam setahun

c. Guest Lecture: Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan yang
mendatangkan dosen/pakar/praktisi dari luar Universitas
Widyatama. Guest Lecture dilakukan satu kali dalam satu tahun.

d. Bedah buku: Mahasiswa diwajibkan mengikuti acara bedah buku
yang diselenggarakan oleh Program MM dua minggu sekali.

e. Mahasiswa juga diharapkan mengembangkan perilaku
kecendekiawanan (kemampuan untuk menanggapi dan
memberikan solusi pada masalah masyarakat dan lingkungan).

f. Bentuk kegiatan antara lain dapat berupa:
Kegiatan penanggulangan kemiskinan, Pelestarian lingkungan,
Peningkatan kesejahteraan masyarakat, Kegiatan penanggulangan
masalah  ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan lainnya.

11. Pelaksanaan Penyusunan Tesis
Tesis merupakan tugas akhir mahasiswa MM  berupa karya tulis ilmiah
yang didasarkan atas hasil penelitian atau perancangan. Tesis disusun
sesuai dengan ketentuan Panduan Tesis yang ditetapkan oleh MM
Widyatama.

Penyusunan tesis dilaksanakan melalui tahapan:

a. Pengajuan Rancangan atau Proposal Penelitian dengan mengisi
formulir yang tersedia dan komitmen bekerja secara team dalam
proses tesis. Adanya ketidak sesuaian dalam memilih grup tesis ini
menjadi resiko mahasiswa.

b. Pengajuan proposal dapat disampaikan mulai semester keempat
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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c. Proposal, baik format dan isi materi, harus mendapat persetujuan
dari Ketua/Sekretaris MM Widyatama.

d. Proposal paling awal dapat disetujui pada semester keempat dan
mahasiswa telah menyelesaikan kewajiban administrasi SKS tesis
sesuai dengan ketentuan berlaku.

e. Penyusunan tesis dalam bentuk kelompok hanya pada kasus
tertentu yang kapasitasnya untuk kelompok dan terlebih dahulu
harus mendapat persetujuan dari Ketua MM Widyatama.

f. Mahasiswa yang menyelesaikan tesisnya dalam bentuk group
harus menyerahkan surat kesediaan komitmen untuk tesis secara
group dalam proses tesis ke Sekretariat MM Widyatama.

g. Bagi mahasiswa yang sampai batas yang telah ditentukan belum
menyerahkan outline atau proposal tesis, proses penyusunan tesis
mahasiswa tersebut akan diikutkan pada kelompok semester yang
akan datang.

h. Lamanya waktu penyusunan tesis selama 2 semester (6 bulan) atau
masa studi sampai 2,5 tahun (tidak termasuk cuti). Setelah waktu
tersebut, mahasiswa diwajibkan untuk menyelesaikan administrasi
penyusunan tesis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses
penyusunan tesis dimulai dari awal kembali dengan pembimbing
yang ditentukan oleh Ketua/Sekretaris MM.

i. Mahasiswa yang pengerjaan tesisnya dilakukan secara grup tidak
diperkenankan untuk melakukan pertukaran anggota (pindah ke
grup lain), atau mengganti pembimbing, atau mengganti topik
penelitian tanpa mengonfirmasikan hal itu kepada Pembimbing I
dan II, atau Ketua/Sekretaris MM. Adanya perpecahan grup
dalam penyusunan tesis menjadi tanggung jawab masing-masing
mahasiswa.

12. Ujian Tesis
Ujian atau Sidang Tesis dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut :
a. Telah mendapat persetujuan dari pembimbing I dan II serta

Ketua/Sekretaris MM Widyatama dengan mengisi formulir
pendaftarn siding tesis dengan cakupan tesis sesuai proposal yang
disetujui.

b. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan persyaratan
wisuda sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Menyerahkan draft Tesis yang telah mendapat persetujuan
pembimbing dan Manajemen MM Widyatama yang akan diujikan
kepada Sekretariat MM Widyatama.
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13. Cuti Akademik
Cuti akademik adalah mahasiswa tidak mengikuti kegiatan akademik
untuk sementara dengan suatu alasan tertentu yang dapat diterima oleh
MM Widyatama.
Lama cuti akademik maksimal adalah 4 (empat) Semester, secara
berturut-turut.
Ketentuan cuti akademik MM Widyatama adalah:
a) Mengajukan permohonan kepada MM Widyatama dengan disertai

alasan yang dapat dibuktikan.
b) Permohonan cuti akademik tidak boleh diajukan pada Semester

pertama sejak terdaftar sebagai mahasiswa MM. Apabila hal
tersebut terjadi dikarenakan suatu hal seperti Tugas Belajar
(Training) dari perusahaan dalam jangka waktu tertentu, Tugas
Luar kota yang cukup menyita waktu, maka administrasi keuangan
yang telah diselesaikan tidak dapat dikembalikan, akan tetapi
mahasiswa tersebut akan dimasukan ke Angkatan berikutnya.

c) Bagi mahasiswa yang tidak mengikuti kuliah selama satu bulan
dalam satu tripulan dan tidak ada keterangan mengenai ketidak
hadiran serta tidak menyelesaikan biaya pendidikan untuk tripulan
tersebut, maka mahasiswa yang bersangkutan dianggap cuti
akademik oleh MM Widyatama.

d) Menyelesaikan semua ketentuan yang berlaku untuk cuti akademik.
e) Cuti akademik harus mendapat persetujuan dari Ketua/Sekretaris

MM Widyatama.

14. Aktif Kembali Kuliah
Mahasiswa MM Widyatama dapat mengajukan Aktif Kembali Kuliah
setelah Cuti akademik dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Aktif kembali kuliah harus pada setiap awal Semester perkuliahan

sesuai jadwal semester – perkuliahan yang diambil atau sesuai cuti
akademik.

b. Mengajukan permohonan akatif kembali dengan mengisi Formular
Cuti Akademik dan Aktif Kembali Akademik.

c. Menyelesaikan biaya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

15. Kunjungan Industri
Sebagai mahasiswa MM Widyatama mulai Semester III, diharuskan
mengikuti Program Kunjungan Industri. Kunjungan Industri tersebut
terkait dengan nilai mata kuliah: Etika Bisnis, E Business, Creativity
and Innovation dan Create New Business. Kunjungan Industri
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dikoordinir pelaksanaanya oleh mahasiswa yang difasilitasi oleh
Program MM Widyatama.

16. Wisuda
Sebagai mahasiswa MM Widyatama berhak diwisuda apabila:
a. Telah lulus ujian tesis dan dinyatakan lulus dari MM Widyatama.
b. Telah menyerahkan paper hasil tesis ke Sekretariat Program MM.
c. Telah mengumpulkan tesis yang telah dijilid/hard cover (dalam

bentuk kelompok sesuai format). Apabila mahasiswa tidak dapat
menyerahkan hard cover sesuai waktu yang ditentukan, maka
mahasiswa tersebut diwajibkan membuat surat perjanjian untuk
penyerahan tesis yang telah dijilid.

d. Menyelesaikan semua administrasi meliputi: keuangan,
perpustakaan, dan administrasi wisuda.

17. Batas Waktu Studi
Batas waktu studi MM Widyatama ditetapkan maksimum 10 (sepuluh)
semester terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa pada semester
pertama. Batas waktu studi tersebut diluar cuti akademik. Bila dalam
waktu 10 (sepuluh) semester, batas maksimal mahasiswa tidak
menyelesaikan studinya dari MM Widyatama maka mahasiswa setelah
mendapat peringatan tertulis dianggap mengundurkan diri sebagai
mahasiswa MM Widayatama. Bila ada hal-hal diluar hal tersebut di
atas maka kebijakan ditentukan oleh Ketua/Sekretaris MM.
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1. Peminjaman Buku Perpustakaan

Magister Manajemen Widyatama menyediakan layanan peminjaman
buku perpustakaan bagi mahasiswa MM Widyatama (yang aktif)
dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Dapat meminjam buku sesuai aturan perpustakaan dengan

memperlihatkan Kartu Anggota Perpusatakaan.
b. Buku yang dipinjam maksimal adalah  2 (dua) macam.
c. Lama peminjaman adalah 1 (satu) minggu yang kemudian dapat

diperpanjang lagi.
d. Keterlambatan peminjaman akan dikenakan denda sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.
e. Perpustakaan dibuka mulai pukul 08.00 - 15.00 serta sore hari

dengan waktu tertentu.
f. Sistem perpusatakan yang dipakai adalah sistem Dewey Decimal

Class. (Informasi lebih lanjut dapat menghubungi perpustakaan
dengan telepon 022-7206713 ext  241)

Para pengunjung perpustakaan Magister Manajemen Widyatama
diharapkan untuk :
a. Mengisi Buku Daftar Pengunjung.
b. Membantu terciptanya suasana tenang, tertib dan bersih, tidak

merokok, makan atau minum.
c. Menjaga peralatan dan koleksi perpustakaan dalam keadaan tetap

baik (tidak melakukan corat coret yang bersifat merusak).
d. Tesis tidak diperkenankan untuk dipinjamkan maupun di Foto

Copy.

Bab IV Layanan
Program MM Widyatama
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2. Layanan Pemakaian Ruang Sindikasi dan Komputer

2.1  Penggunaan Ruang Sindikasi
a. Ruang sindikasi dapat digunakan untuk kepentingan: studi kasus

kelompok, team work, diskusi kelompok yang berkaitan dengan
proses belajar di MM Widyatama.

b. Ruang sindikasi dibuka mulai pukul 08.00 - 20.00. Khusus untuk
hari Sabtu dibuka mulai dari pukul 08.00 – 11.00.

c. Sebelum menggunakan ruang sindikasi mahasiswa harus terlebih
dahulu mengisi buku log yang telah disediakan dan diatur oleh
bagian administrasi.

d. Di dalam ruang sindikasi, mahasiswa dilarang merokok.
e. Ruangan MM Widyatama hanya digunakan untuk mahasiswa

MM. Di luar tersebut, merupakan kebijakan Tim Manajemen.

2.2 Penggunaan Komputer
a. Penggunaan komputer sebaiknya tidak untuk menyimpan data,

oleh karena Tim Manajemen MM Widyatama tidak
bertanggungjawab terhadap data/file yang disimpan.

b. Disket/ USB/CD yang digunakan harus dijamin dalam kondisi
baik dan bebas dari virus.

Penggunaan Internet & Wifi
a. Mahasiswa dapat menggunakan internet di ruang studio MM

Widyatama selama jam kerja MM dan sesuai ketentuan berlaku.
b. Mahasiswa dapat menggunakan fasilitas Wifi yang disediakan oleh

Universitas Widyatama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Layanan LMS
a. Mahasiswa MM yang terdaftar resmi (melakukan registrasi sesuai

ketentuan berlaku) berhak menggunakan Learning Management
System (LMS).

b. Penggunaan LMS akan diatur oleh MM Widyatama sesuai
ketentuan yang berlaku.

3. Permohonan Transkrip Akademik Sementara

Permohonan transkrip nilai bagi mahasiswa MM Widyatama dapat
dilakukan dengan mengisi permohonan trasnkrip akademik melalui



Panduan Mahasiswa Program MM Widyatama

- 21 -

formulir komunikasi internal yang telah disediakan dan menyerahkan
ke Sekretariat MM Widyatama.

4. Direktori Ruangan
Magister Manajemen  Widyatama dilengkapi dengan fasilitas
perkuliahan yang mendukung terciptanya proses belajar mengajar yang
nyaman. Fasilitas-fasilitas tersebut meliputi:
a. Ruang Lobby Depan, disediakan bagi tamu atau pengunjung MM

Widyatama. Ruang ini dapat juga dimanfaatkan untuk ruang
istirahat mahasiswa, khususnya bagi mereka yang mempunyai
kebiasaan merokok.

b. Ruang Administrasi Akademik, digunakan untuk tempat
pelayanan kegiatan administrasi dan akademik bagi Mahasiswa
MM Widyatama.

c. Ruang Kuliah, dilengkapi dengan sejumlah peralatan pendukung
terciptanya proses belajar yang representatif, seperti  OHP,
multimedia, dan komputer.

d. Ruang Sindikasi, dipergunakan untuk kegiatan belajar kelompok,
diskusi interaktif antara Mahasiswa dan Dosen. Jumlah ruang
sindikasi ada dua buah.

e. Ruang Tengah (center stage), dipergunakan untuk tempat istirahat
mahasiswa sekaligus juga sebagai tempat untuk menyediakan
makanan/minuman ringan. Dalam ruang ini tidak diperkenankan
untuk merokok.

f. Ruang Rapat, dipergunakan untuk rapat Tim Manajemen dan
Para Dosen MM Widyatama.

g. Ruang Mushola, dipergunakan untuk mereka yang akan
melakukan ibadah Sholat.

----
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1. Kehidupan Kampus
Untuk menjaga ketertiban kampus, sebagai mahasiswa Magister
Manajemen Widyatama diharapkan untuk :
a. Tidak membawa senjata
b. Tidak merusak barang-barang milik orang lain, termasuk barang-

barang milik MM Widyatama.
c. Tidak melakukan perbuatan asusila.
d. Tidak mengganggu ketenangan belajar.

2. Kewajiban Mahasiswa
Dalam rangka menciptakan ketertiban kehidupan kampus, maka
mahasiswa diharapkan untuk :
a. Menjunjung tinggi nama almamater
b. Menghormati dan bersikap sopan terhadap Dosen, Karyawan,

tamu akademis serta sesama Mahasiswa
c. Memenuhi kewajiban administrasi keuangan dan akademis sesuai

dengan ketentuan.

3. Perkuliahan di Kelas
Selama mengikuti perkuliahan  mahasiswa diharapkan untuk:
a. Berpakaian sopan dan rapi.
b. Tidak memakai sandal.
c. Memelihara iklim belajar yang kondusif dengan menghargai
d. satu sama lain.
e. Mengikuti perkuliahan dari awal hingga akhir pelajaran.
f. Hadir tepat waktu.
g. Tidak menandatangani daftar hadir atas nama orang lain.
h. Mematikan Handphone, tidak merokok, membaca Koran dan
i. melakukan kegiatn yang dapat mengganggu jalannya proses

belajar mengajar.

4. Ujian

Tata tertib mengikuti ujian pada Magister Manajemen  Widyatama

Bab V Tata tertib
Program MM Widyatama
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adalah:

a. Peserta harus sudah berada di ruang ujian 15 menit sebelum ujian
dilaksanakan.

b. Peserta harus membawa sendiri alat tulis (Calculator, Ballpoint,
pensil, penghapus pensil, penghapus tinta, dan lain-lain).

c. Peserta yang terlambat 30 menit ke atas dari saat ujian dimulai
diperkenankan mengikuti ujian dengan persetujuan dosen mata
kuliah yang bersangkutan atau Ketua/Sekretaris MM Widyatama.

d. Peserta yang sudah masuk ruang dan menerima soal tidak bisa
membatalkan ujian dan dianggap telah mengikuti ujian.

e. Peserta wajib menandatangani daftar hadir ujian.
f. Peserta harus menyimpan buku, diktat, kertas dan lain sebagainya

yang mungkin dapat membantu menyelesaikan soal-soal ujian di
bagian depan ruang ujian, kecuali untuk ujian yang sifatnya “open
book”.

g. Peserta dilarang mengganggu penyelenggaraan ujian,
melihat/menerima pekerjaan peserta lainnya, saling berbicara atau
meninggalkan tempat ujian tanpa ijin pengawas selama ujian
berlangsung.

5. Ujian Tesis

Tata Tertib ujian tesis/laporan tugas tugas akhir Magister Manajemen
Widyatama adalah :
a. Hadir di ruang sidang paling lambat 15 menit sebelum ujian sidang

dimulai.
b. Berpakai sopan dan rapi.
c. Mengisi daftar hadir.
d. Bersikap sopan dalam menjawab setiap pertanyaan dari  tim

penguji.
e. Menerima hasil keputusan akhir dari dewan penguji.

----
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1. Formulir Komunikasi Internal
Untuk membantu kelancaran penyelenggaraan Program-program MM
Widyatama dan pelayanan terhadap mahasiswa. Mahasiswa MM
Widyatama dapat menggunakan formulir komunikasi Internal untuk
keperluan pelayanan  dan dapat disampaikan kepada administrasi MM
atau dimasukkan ketempat yang telah ditentukan. Bagian administrasi
akan  mengolah formulir ini lebih lanjut.

2. Ketua Kelas

Untuk mengkoordinasikan kebutuhan para peserta perlu dipilih
seorang ketua kelas yang bertugas mewakili kepentingan dari peserta,
antara lain: pembagian kelompok belajar, menangani keluhan-keluhan
yang terjadi dalam kelas, serta menjadi penghubung antara peserta
dengan penyelenggara Magister Manajemen Widyatama. Ketua kelas
juga bertugas mengkoordinir kebutuhan peserta lain dalam
penggandaan bahan yang tidak disediakan oleh Magister Manajemen
Widyatama. Ketua Kelas dipilih oleh peserta berdasarkan azas
demokrasi dan sukarela.

3. Informasi

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di setiap hari kerja:

SEKRETARIAT MAGISTER MANAJEMEN WIDYATAMA BANDUNG

Telepon : (022) 727-3998 (direct line) dan(022) 720-5855 ext 114

Faksimili : (022) 727-3998

Website : http://www.widyatama.ac.id

E-mail : magister@widyatama.ac.id

Ketua : Prof. Dr. H. Maman Kusman, S.E., MBA.

E-mail : maman.kusman@widyatama.ac.id

Bab VI Ketentuan lain
Program MM Widyatama
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Senin – Jum’at buka mulai pukul 08.00 – 16.00

Sabtu buka mulai pukul 08.00 –12.00.

-----

Beberapa Catatan:

1. Ketentuan tentang Evaluasi Hasil Belajar (Bab III point 3.5) harus
disesuaikan dengan kententuan tata cara penilaian yang tidak
memperkenankan ada tanda (+) dan (-) dalam hurup mutu A, B, C, D.
(Peringatan Rektor atas Transkrip Mahasiswa untuk bulan Februari 2014)

2. Sistem SKS dirubah menjadi Sistem SKS (Bab II Point 2 haaman 9 tentang
Kurikulum)
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