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KATA PENGANTAR 
 

Buku ini secara umum memuat aturan akademik yang 
harus digunakan dan dipatuhi oleh segenap elemen akademik 
di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Secara spesifik 
buku ini memuat tentang profil singkat Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Airlangga, panduan pelaksanaan kegiatan 
akademik untuk program Magister Kajian Sastra dan Budaya 
(S2). Di dalam buku ini disertakan juga spesifikasi-spesifikasi 
setiap program studi yang secara ringkas menjelaskan 
tentang visi-misi, dan tujuan pendidikan, serta perangkat 
pendukungnya demi tercapainya kompetensi lulusan yang 
perlu diketahui oleh semua pihak.  

Buku Panduan Pendidikan tahun akademik 
2016/2017 ini memuat beberapa elemen dalam spesifikasi 
program studi yang lebih signifikan, termasuk hasil 
penyempurnaan dokumen kurikulum yang mencantumkan 
deskripsi KKNI. Dalam Buku Panduan ini disampaikan 
Kurikulum setiap program studi sebagai hasil program 
Redesain Kurikulum yang direncanakan sejak 2009, kemudian 
mendapat SK Rektor Unair tahun 2010 beserta kode Mata 
Kuliah. Selain kurikulum dan kode Mata Kuliah, buku ini 
memuat deskripsi setiap Mata Kuliah. 

Oleh karena itu, kehadiran Buku Panduan ini 
diharapkan lebih memantapkan penyelenggaraan proses 
akademik di Fakultas Ilmu Budaya dengan tujuan untuk 
meningkatkan kualitas proses belajar mengajar sehingga 
kualitas lulusan juga dapat meningkat. Sehubungan dengan 
itu, kita bersama berkewajiban untuk melaksanakan, 
menaati, dan memantau pelaksanaan ketentuan yang 



 

vii 

tercantum dalam buku ini agar segala masalah yang muncul 
dapat disampaikan dan dibahas bersama pimpinan Fakultas 
untuk memperoleh pemecahannya. 

Disadari bahwa kualitas isi buku ini masih perlu terus 
ditingkatkan sesuai dengan tuntutan kualitas perkembangan 
suasana akademik yang dinamis. Untuk itu diharapkan ada 
sumbangan pikiran dan saran-saran yang bersifat konstruktif, 
terutama dari para pakar serta dosen penanggung jawab 
Mata Kuliah. 

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tim 
Penyusun Buku Panduan Pendidikan Tahun Akademik 
2016/2017 yang telah bekerja keras merevisi dan menyusun 
buku ini di tengah-tengah banyak tugas  lain. Terima kasih 
pula kami sampaikan kepada semua Program Studi, Bagian 
Akademik, para dosen, dan semua pihak yang berperan serta 
baik langsung maupun tidak langsung sehingga revisiBuku 
Panduan ini dapat diselesaikan.Semoga buku ini dapat 
memberi informasi yang memadai bagi kita semua, 
khususnya Civitas Akademika Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Airlangga. 
 
     Dekan, 

 
 

      Ttd. 
 
     Diah Ariani Arimbi, Ph.d 
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BAB I 
PROFIL FAKULTAS 

 

1.1 Sejarah 
Universitas Airlangga yang berdiri pada tahun 1954 

semula memiliki lima fakultas, termasuk Fakultas Sastra yang 
berkedudukan di Denpasar Bali. Akan tetapi pada tahun 1962, 
fakultas tersebut memisahkan diri dari Universitas Airlangga 
Surabaya. Sementara itu tekad untuk memiliki Fakultas Sastra 
di lingkungan Universitas Airlangga masih tertanam kuat di 
kalangan sebagian akademisi. Dr. Ma’rifin Husin, dr., M.A., 
yang ketika itu menjabat Pembantu Rektor IV Universitas 
Airlangga, meminta Maartni Biran, Dra. untuk merintis jalan 
mewujudkan tekad tersebut. Sebagai embrionya, didirikan 
Laboratorium Bahasa pada tahun 1975 yang mempunyai 
tugas utama mengelola pengajaran Bahasa Inggris untuk 
mahasiswa Universitas Airlangga. Langkah selanjutnya antara 
lain adalah melengkapi piranti keras (hardware), dan piranti 
lunak (software), serta Laboratorium Bahasa. 

Seluruh upaya untuk mendirikan Fakultas Sastra 
sesungguhnya bertolak dari pemikiran dasar bahwa 
kebudayaan nasional merupakan khasanah intelektual yang 
perlu dilestarikan dan dikembangkan agar jati diri bangsa 
terjaga. Disamping itu, ilmu-ilmu budaya merupakan bidang 
yang terkait erat dengan transformasi dan aplikasi ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Fakultas Sastra diharapkan 
menjadi salah satu pusat pengembangan kebudayaan 
nasional di Indonesia. 



Profil Fakultas 

 

2 

 Rencana pendirian Fakultas Sastra untuk pertama 
kalinya masuk dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) 
tahun 1980-1990. Rencana ini diikuti pula dengan langkah-
langkah kongkret, antara lain: 

 Perekrutan staf dosen Bahasa dan Sastra Inggris dari 
berbagai perguruan tinggi di luar Universitas 
Airlangga sejak tahun 1981. Sambil menunggu 
berdirinya Fakultas Sastra, para staf dosen tersebut 
ditempatkan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
(FISIP). 

 Pembentukan Panitia Penjajakan Pendirian Fakultas 
Sastra, dengan hasil pengusulan pembukaan dua 
program studi kepada Dirjen Dikti yaitu Sastra Inggris 
dan Sastra Indonesia di lingkungan FISIP. 

 Pada 13 November 1989 Program Studi Bahasa dan 
Sastra Indonesia dan Program Studi Bahasa dan 
Sastra Inggris secara resmi  berdiri. 

 Pembukaan Program Studi Ilmu Sejarah, yang 
kemudian secara resmi berdiri pada 13 Maret 1998.  
Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta kerja keras 

seluruh civitas akademika pada ketiga program studi yang 
telah terbentuk dan dalam arahan Dra. Siti Parwati Sumarto 
Danusugondho, M.Ed., selaku Ketua Jurusan Bahasa dan 
Sastra pada saat itu, dan di bawah kepanitiaan terakhir 
Pendirian Fakultas Sastra yang diketuai Sudijah Soeratno, 
Dra., M.A., akhirnya Fakultas Sastra berdiri pada tahun 1998 
tepatnya pada tanggal 2 Desember 1998 berdasarkan Surat 
Keputusan Mendikbud nomor: 290/O/1998.  

Untuk memenuhi kebutuhan profesi tingkat madya di 
sektor industri jasa, administrasi publik, bidang pendidikan 
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serta pengajaran bahasa Inggris, Fakultas Sastra membuka 
Program Studi Bahasa Inggris Diploma III (D3) pada tahun 
akademik 2000/2001 berdasarkan SK Dikti nomor: 
3105/D/T/2001 tanggal 26 September 2001 tentang Izin 
Penyelenggaraan Program Studi Bahasa Inggris Jenjang 
Program Diploma-III pada Universitas Airlangga. 
 Selanjutnya, keinginan Fakultas Sastra untuk terus 
mengembangkan diri menjadi sebuah fakultas yang besar, 
mandiri, dan berkembang telah mendasari pembentukan 
Panitia Pendirian Program Studi Sastra Jepang pada tahun 
2000. Pada tahun 2006 Fakultas Sastra Universitas Airlangga 
mendapat izin untuk membuka Program Studi S1 Sastra 
Jepang. Sehubungan dengan perkembangan kajian ilmu 
Sastra dan ilmu Sejarah yang mengarah pada kajian-kajian 
budaya disertai dengan banyaknya mahasiswa mengambil 
tema dalam skripsi bertemakan Studi Budaya (Cultural 
Studies) serta core keilmuan Sastra dan Sejarah yang lebih 
tepat sebagai kajian Sastra dan Budaya, Fakultas Sastra 
berubah nama menjadi Fakultas Ilmu Budaya (FIB) (Faculty 
of Humanities) Universitas Airlangga BHMN dengan SK 
Rektor No. 3292/J03/OT/2008 tanggal 10 April 2008. 
Perubahan nama fakultas tersebut disesuaikan dengan 
keinginan untuk mempermudah, memperluas, dan 
mengembangkan kajian keilmuan yang bersifat 
multidisipliner dalam ranah kajian ilmu-ilmu budaya 
(humanities). Perubahan nama juga telah disesuaikan dengan 
arah pengembangan Universitas Airlangga BHMN yang 
berupa pengembangan dua menara unggulan bidang ilmu 
yaitu menara health sciences dan social-humanities sciences. 
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 Pada tahun 2010 sesuai SK Rektor Universitas 
Airlangga nomor: 08/H3/KR/2010, tanggal 4 Januari 2010, 
Program Magister Kajian Sastra dan Budaya Fakultas Ilmu 
Budaya Universitas Airlangga didirikan. Program studi ini akan 
meletakkan kajian kesusastraan dalam konteks kebudayaan 
yang tumbuh subur pada batas-batas dan pertemuan 
bermacam wacana yang sudah dilembagakan, terutama 
dalam sastra, sosiologi, dan sejarah; juga dalam linguistik, 
semiotik, antropologi, dan psikoanalisis. Bagian dari hasilnya, 
dan bagian dari pergolakan politik dan intelektual tahun 
1960-an (yang ditandai dengan perkembangan yang cepat 
dan meluasnya strukturalisme, semiotik, marxisme, dan 
feminisme), kajian budaya memasuki periode perkembangan 
teoretis yang intensif. Tujuannya adalah untuk mengetahui 
bagaimana kebudayaan (produksi sosial makna dan 
kesadaran) dapat dijelaskan dalam dirinya sendiri dan dalam 
hubungannya dengan ekonomi (produksi) dan politik (relasi 
sosial). Pada tahun 2013 ini telah dibuka juga Program 
Magister Ilmu Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas 
Airlangga. 
 Seluruh program studi telah terakreditasi (Sastra 
Inggris, Ilmu Sejarah, Magister Kajian Sastra dan Budaya 
mendapatkan akreditasi A; Sastra Indonesia dan Sastra 
Jepang mendapatkan akreditasi B; Serta Program Magister 
Ilmu Linguistik dalam proses pengajuan akreditasi). Selain itu, 
Fakultas Ilmu Budaya sudah terintegrasi dalam program AIMS 
(Airlangga Integrated Management System) sejak awal yang 
mengikuti akreditasi eksternal oleh Bereau Veritas dengan 
standar ISO 9001:2008, IWA (International Workshop 
Agreement) 2:2007, serta MBNQA (Malcolm Baldrige 
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National Quality Award). Pada tahun 2012 mendapatkan skor 
akhir 616,5 (Emerging Industry Leader). 

Sejak Fakultas berdiri, Nama-nama Dekan dari awal 
(1999) hingga sekarang (2013) adalah sebagai berikut: 

1. Prof. Wahjoedi, S.H.,C.N., masa jabatan 1999-2003 
(Fakultas Sastra) 

2. Drs. Heru Supriyadi, masa jabatan 2003 - 2007 
(Fakultas Sastra) 

3. Drs. Aribowo, M.S., masa jabatan 2007-2010 dan 
2010-2015 (Fakultas Ilmu Budaya) 

4. Diah Ariani Arimbi Ph.D, masa jabatan 2015-2020 
(Fakultas Ilmu Budaya) 

1.2 Visi dan Misi 
Visi:  Fakultas Ilmu Budaya menjadi fakultas yang mandiri, 

inovatif, terkemuka di tingkat nasional maupun 
internasional, pelopor pengembangan ilmu 
humaniora dan seni berdasarkan moral agama. 

Misi: 1.  Menyelenggarakan pendidikan akademik dan 
vokasional yang berbasis teknologi pembelajaran 
modern; 

2. Menyelenggarakan penelitian dasar, terapan, dan 
penelitian kebijakan yang inovatif untuk 
menunjang pengembangan pendidikan dan 
pengabdian pada masyarakat; 

3. Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu 
humaniora dan seni kepada masyarakat; 
Mengupayakan kemandirian dalam pelaksanaan 
Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui 
pengembangan kelembagaan manajemen modern 
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yang berorientasi pada mutu dan kemampuan 
bersaing secara nasional ataupun internasional. 

1.3 Tujuan Pendidikan 
Tujuan pendidikan Fakultas Ilmu Budaya Universitas 

Airlangga adalah menghasilkan lulusan berkualitas yang 
mampu mengembangkan ilmu humaniora dan seni serta 
dapat bersaing di pasar nasional ataupun internasional 
berdasarkan moral agama. Secara khusus, tujuan pendidikan 
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga adalah 
menghasilkan lulusan yang: 

1. berjiwa Pancasila dan memiliki integritas 
kepribadian nasional yang tinggi; 

2. menguasai dasar keilmuan dan pengetahuan serta 
metodologi sehingga mampu menemukan, 
memahami, menjelaskan dan merumuskan cara 
penyelesaian masalah melalui kegiatan 
perencanaan, implementasi dan evaluasi; 

3. menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong 
pengembangan ilmu humaniora dan seni; 

4. mampu menerapkan dan mengelola pengetahuan 
dan teknologi di bidangnya, mampu 
mengembangkan seni dan budaya dalam kegiatan 
pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat, 
mampu mewujudkan kemandirian departemen 
dan program studi yang adaptif, kreatif, dan 
proaktif terhadap tuntutan perkembangan 
lingkungan strategis. 
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1.4 Pimpinan Fakultas, Departemen, Program Studi, dan 
Pejabat Struktural 

Fakultas Ilmu Budaya dipimpin oleh seorang Dekan 
yang dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan (WD), yaitu 
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (WD I), 
Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Sumber Daya (WD II), dan 
Wakil Dekan Bidang Teknologi Informasi dan Kerjasama (WD 
III). Fakultas Ilmu Budaya mempunyai empat ketua 
departemen dan dua ketua program studi yang dibantu oleh 
masing-masing seorang sekretaris dan kepala laboratorium 
(Kalab). Selain itu juga terdapat Ketua BPF, Ketua Pusat 
Bahasa serta Ketua Penjaminan Mutu yang dibantu seorang 
sekretaris, dan pejabat struktural lain seperti Kabag dan 
Kasubag.  

 
FAKULTAS 
Dekan : Diah Ariani Arimbi, S.S., M.A., Ph.D 
Wakil Dekan I : Puji Karyanto, S.S., M.Hum. 
Wakil Dekan II : Dra. Nur Wulan, M.A., Ph.D.. 
Wakil Dekan III : Rizki Andini S.Pd., M.Litt., Ph.D 
Koordinator Staf Dekanat: Mochtar Luthfi, S.S., M.Hum 
 
SATUAN PENJAMINAN MUTU  
Ketua  : Dra. Christinawati, M.Si 
Sekretaris : Dadung Ibnu Muktiono, S.Hum.,M.C.S. 
 
BADAN PERTIMBANGAN FAKULTAS 
Ketua : Drs. Muryadi, M.IP. 
Sekretaris                : Dra. Sudar Itafarida, M.Hum. 
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PUSAT BAHASA 
Ketua                      : Drs. Jurianto, M.Ed. 
 
DEPARTEMEN DAN PROGRAM STUDI  
1.Departemen Sastra Indonesia (S1) 
Ketua           : Dra. Dwi Handayani, M.Hum. 
Sekretaris     : Bramantio, S.S., M.Hum. 
Koord. Minat Linguistik : Drs. Eddy Sugiri, M.Hum. 
Koord. Minat Sastra :Prof. Dr. I.B. Putera Manuaba,  
      M.Hum. 
Koord. Minat Filologi : Dr. Trisna Kumala Satya  
      Dewi, Dra., M.S. 
 
2.Departemen Sastra Inggris (S1) 
Ketua     : Deny Arnos Kwary, S.S., M.A., Ph.D 
Sekretaris       : Salimah S.S., M.Hum. 
Koord. Minat Linguistics : Retno Wulandari Setyaningsih, S.S., 

M.ITS. 
Koord. Minat Literature  : Titien Diah Soelistyarini, S.S., M.Si. 
Koord. Minat Cultural Studies : Dewi Meyrasyawati, S.S., 
M.A.,M. Hum. 
    
3. Departemen Ilmu Sejarah (S1) 
Ketua               : Gayung Kasuma, S.S., M.Hum. 
Sekretaris               : Ikhsan Rosyid Mujahidul Anwari, 

S.S., M.A. 
Koord. Minat Ilmu Sejarah : Shinta Devi Ika Santhi Rahayu, 

S.S., M.A. 
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4.   Departemen  Sastra Jepang (S1) 
Ketua                : Dwi Anggoro Hadiutomo, Ph.D. 
Sekretaris                : Adis Kusumawati, S.S., M.Pd. 
Koord. Minat Sastra           : Putri Elsy, S.S., M.Si. 
dan Budaya    
Koord. Minat Linguistik     : Parwati Hadinoorsanti, S.S., M.Pd. 
 
5.   Program Studi Magister Kajian Sastra dan Budaya (S2) 
Koordinator Program Studi : Dra. Nur Wulan, Ph.D. 
Ketua Minat       : Kukuh Yudha Karnanta, S.S., M.A. 
 
6. Program Studi Magister Ilmu Linguistik (S2) 
Koordinator Program Studi : Dr. Ni Wayan Sartini, Dra., 

M.Hum. 
Ketua Minat            :  Deny Arnos Kwary, S.S., M.A., Ph.D 
 
 
Kabag. Sumber Daya :  

Drs. H. Harijanto, S.H. 
1. Kasubag. Akademik : Joes Soetrisno, S.H.  
2. Kasubag. Kemahasiswaan :  

Bayu Laksono, S.E. 
3. Kasubag. Keuangan dan Kepegawaian :  

Sri Suwandayani, S.E., M.M. 
4. Kasubag. Sarana dan Prasarana :  

Rachmad Setiawan, S.Kom. 

1.5 Program Pendidikan 
Sampai dengan Tahun Akademik 2016/2017 Fakultas Ilmu 
Budaya menyelenggarakan program pendidikan  S1 (Strata 
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Satu) dan S2 (Magister). Adapun penerimaan mahasiswa baru 
melalui beberapa jalur sebagai berikut: 
1. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri 
(SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri 
(SBMPTN), dan jalur mandiri (diselenggarakan PPMB UNAIR) 
untuk Program S1 Sastra Indonesia, Sastra Inggris, Ilmu 
Sejarah, Sastra Jepang; 
2. Alih Jenis Program S1 Sastra Inggris melalui 
PPMB UNAIR; 
3. Jalur Mandiri (diselenggarakan PPMB UNAIR) 
untuk Program Magister Kajian Sastra dan Budaya (S2) dan 
Program Magister Ilmu Linguistik (S2). 
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BAB  II 
PELAKSANAAN PENDIDIKAN 

 
2.1  Pengertian Semester  

Semester adalah satuan waktu kegiatan yang 
terdiri atas 14 hingga 18 minggu kuliah atau kegiatan 
terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya termasuk 
kegiatan ujian tengah semester dan ujian akhir 
semester dalam suatu jenjang/program pendidikan 
tertentu. Penyelenggaraan pendidikan dalam satu 
semester terdiri dari kegiatan-kegiatan perkuliahan, 
seminar, praktikum, dan praktik kerja lapangan dalam 
bentuk tatap muka, serta kegiatan akademik terstruktur 
dan mandiri. 

Dalam setiap semester ditawarkan sejumlah 
mata kuliah dan setiap mata kuliah mempunyai bobot 
yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks), 
sesuai dengan yang ditetapkan dalam kurikulum 
program studi masing-masing. 
 
2.2 Sistem Kredit 

Sistem Kredit adalah suatu sistem 
penyelenggaraan pendidikan yang terkait dengan 
beban studi mahasiswa, beban dosen, dan beban 
penyelenggaraan program lembaga pendidikan 
dinyatakan dalam satuan kredit. Sistem Kredit Semester 
(SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan 
dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) 
untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja 
dosen, pengalaman belajar, dan beban 
penyelenggaraan program. 
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2.2.1  Tujuan Sistem Kredit 
(1) Tujuan umum penerapan sistem kredit di Fakultas 

Ilmu Budaya Universitas Airlangga adalah untuk 
lebih memenuhi tuntutan pembangunan karena 
dalam penyelenggaraannya dimungkinkan 
penyajian program pendidikan dan acara belajar 
yang lebih bervariasi dan fleksibel, sehingga 
memberi kemungkinan yang lebih luas kepada 
mahasiswa untuk memilih program menuju suatu 
macam jenjang akademik atau profesi/keahlian 
tertentu yang dituntut oleh pembangunan, melalui 
perencanaan acara-acara belajarnya dari semester 
ke semester. 

(2) Tujuan khusus penerapan Sistem Kredit Semester 
adalah untuk: 
a. memberikan kesempatan kepada para 

mahasiswa yang cakap dan giat belajar, yang 
dapat  menyelesaikan studi dalam waktu yang 
relatif singkat, sesuai dengan kemampuan dan 
rencananya; 

b. memberikan kesempatan kepada para 
mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah 
yang sesuai dengan bakat, minat, dan 
kemampuannya; 

c. membuka kemungkinan dilaksanakannya sistem 
pendidikan dengan masukan (input) dan 
keluaran (output) yang lebih majemuk; 

d. mempermudah penyesuaian kurikulum dari 
waktu ke waktu, sesuai dengan perkembangan 
ilmu dan teknologi maupun perubahan 
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kebutuhan masyarakat yang sangat cepat 
dewasa ini; 

e. memberi kemungkinan agar sistem evaluasi 
studi kemajuan belajar mahasiswa dapat 
diselenggarakan dengan tata cara yang lebih 
cermat dan lebih objektif; dan 

f. memungkinkan pengalihan (transfer) kredit 
antar fakultas/program studi di lingkungan 
Universitas Airlangga. 

 
2.2.2   Karakteristik Sistem Kredit 

Karakteristik dari Sistem Kredit adalah sebagai 
berikut: 
(1) Besarnya beban studi mahasiswa dalam suatu 

mata kuliah dinyatakan dalam suatu satuan nilai 
yang disebut dengan satuan kredit semester; 

(2) Satuan Kredit Semester (sks) adalah satuan 
penghargaan terhadap pengalaman belajar yang 
diperoleh selama 1 (satu) semester melalui 
kegiatan terjadwal per minggu, sebanyak 1 (satu) 
jam perkuliahan/tutorial, atau 2 (dua) jam 
praktikum, atau 4 (empat) jam kerja lapangan, 
yang masing-masing diiringi dengan sekitar 1-2 jam 
kegiatan terstruktur tidak terjadwal dan sekitar 1-2 
jam kegiatan mandiri. Satu jam tatap muka setara 
dengan 50 menit; 

(3) Besarnya nilai kredit untuk masing-masing mata 
kuliah ditentukan atas dasar besarnya upaya yang 
menurut perkiraan diperlukan untuk 
menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan 
mata kuliah itu, dan dinyatakan dalam program 
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perkuliahan, praktikum, kerja lapangan maupun 
tugas-tugas lain; dan 

(4) Besarnya nilai kredit untuk masing-masing mata 
kuliah tidak harus sama. 

 
2.2.3 Nilai dan Beban Satuan Kredit Semester 

Penentuan nilai dan beban satuan kredit semester 1 
(satu) sks adalah sebagai berikut: 
(1) Nilai 1 (satu) sks perkuliahan untuk mahasiswa 

ditentukan berdasarkan atas beban kegiatan per 
minggu selama 1 (satu) semester, yaitu: 
a. 1 (satu) jam acara tatap muka terjadwal 

dengan dosen, misalnya dalam bentuk kuliah; 
b. 1 (satu) jam kegiatan akademik terstruktur tak 

terjadwal tetapi direncanakan dosen, misalnya 
membuat pekerjaan rumah, mengerjakan soal, 
dan tugas-tugas lain di luar kelas; 

c. 1 (satu) jam kegiatan akademik mandiri, yaitu 
kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa 
secara mandiri untuk mendalami, 
mempersiapkan atau tujuan lain dari 
akademik, misalnya membaca buku referensi.  

(2) Nilai 1 (satu) sksperkuliahan untuk dosen 
ditentukan berdasarkan atas beban kegiatan per 
minggu selama 1 (satu) semester, yaitu: 
a. 1 (satu) jam acara tatap muka terjadwal 

dengan mahasiswa; 
b. 1 (satu) jam acara perencanaan dan evaluasi 

atas kegiatan akademik terstruktur; 
c. 1 (satu) jam acara pengembangan materi 

kuliah lewat bacaan dan tulisan.  
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(3) Kegiatan pembelajaran berupa seminar yang 
mewajibkan mahasiswa membuat dan menyajikan 
makalah, 1 (satu) sks setara dengan kegiatan 
akademik terstruktur tidak terjadwal sebanyak 42 
jam dalam 1 (satu) semester;  

(4) Kegiatan pembelajaran berupadiskusi kelompok, 1 
(satu) skssama dengan beban tugas kegiatan 
sebanyak 2 (dua) jam perminggu dalam 1 (satu) 
semester;  

(5) Kegiatan pembelajaran berupa kerja 
lapangan/magang/kerja praktik dan yang 
sejenisnya, 1 (satu) sks sama dengan beban tugas 
lapangan sebanyak 4 (empat) jam perminggu, atau 
setara dengan 80-90 jam akumulatif dalam 1 (satu) 
semester;  

(6) Kegiatan pembelajaran berupapenelitian dan atau 
penulisan skripsi/tugas akhir, 1 (satu) sks sama 
dengan 3-4 (tiga sampai empat) jam sehari dalam 
satu bulan yang dihitung 25 hari kerja;   

(7) Kegiatan pembelajaran berupapraktikum, 1 (satu) 
sks samadengan 2(dua) jam per minggu dalam 1 
(satu) semester.  

 
2.3  Perpindahan Mahasiswa,Transfer Kredit, dan 

Prosedur 
 Perpindahan mahasiswa dari luar Universitas 
Airlangga, dari prodi sejenis di lingkungan Unair, dan 
prodi-prodi di lingkungan FIB sendiri berkaitan erat 
dengan transfer kredit dan prosedur perpindahan. 
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2.3.1  Perpindahan Mahasiswa 
 Perpindahan mahasiswa dimungkinkan dari luar 
Universitas Airlangga, dari prodi sejenis di lingkungan 
Unair, dan prodi-prodi di lingkungan FIB sendiri. 
 
2.3.1.1 Pindahan dari Luar Universitas Airlangga 
(1) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga dapat 

mempertimbangkan penerimaan mahasiswa 
pindahan dari universitas/institut lain sesuai 
dengan peraturan yang berlaku; 

(2) Syarat-syarat penerimaan mahasiswa pindahan 
meliputi:  
a. Berasal dari program studi PTN, bukan lembaga 

pendidikan tinggi kedinasan, keguruan, dan 
keagamaan; 

b. Program studi dari PTN sebagaimana dimaksud 
butir a mempunyai akreditasi sama atau lebih 
tinggi; 

c. Mahasiswa pindahan program sarjana harus 
telah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi 
asal sekurang-kurangnya 4 (empat) semester 
secara terus menerus dan telah mengumpulkan 
sekurang-kurangnya 48 sks dengan IPK 
sekurang-kurangnya 2,50; 

d. Mahasiswa pindahan program diploma harus 
telah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi 
asal sekurang-kurangnya 2 (dua) semester 
secara terus menerus dan telah mengumpulkan 
sekurang-kurangnya 24 sks dengan IPK 
sekurang-kurangnya 2,50; 

e. Program studi yang ditempuh di perguruan 
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tinggi asal harus sesuai dengan program studi di 
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga; 

f. Tidak pernah melakukan pelanggaran tata 
tertib/peraturan di perguruan tinggiasal yang 
dibuktikan dengan surat keterangan yang sah; 

g. Bersedia menaati peraturan di Universitas 
Airlangga; 

h. Mengikuti orang tua/wali/suami/isteri yang 
pindah ke Surabaya yang dibuktikan dengan 
surat keterangan dari pejabat yang berwenang; 

i. Daya tampung di fakultas/program studi yang 
dituju masih memungkinkan; dan 

j. Memenuhi syarat-syarat khusus dari 
fakultas/program studi yang dituju. 

(3) Pengalihan kredit mahasiswa pindahan didasarkan 
atas pengakuan kredit (credentials) yang telah 
dimiliki mahasiswa oleh program studi yang dituju 
dan dilaksanakan dengan Pedoman Prosedur 
tersendiri; 

(4) Waktu studi yang telah ditempuh pada perguruan 
tinggi asal disertakan dalam perhitungan batas 
waktu studi yang diperkenankan.  

 
2.3.1.2 Pindahan dari Dalam Lingkungan Universitas 
Airlangga  
(1) Mahasiswa pindah program studi tingkat sarjana 

yang sejenis dan serumpun di lingkungan 
Universitas Airlangga dapat dilakukan dengan :  
a. mengajukan surat permohonan kepada dekan 

fakultas asal berdasarkan usulan ketua program 
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studi, kemudian dekan fakultas asal 
mengusulkan kepada rektor; 

b. pindah program studi tingkat sarjana yang 
sejenis dan serumpun di lingkungan Universitas 
Airlangga dapat dilakukan dengan persetujuan 
Rektor atas usulan Dekan Fakultas tujuan 
berdasarkan usulan ketua program studi tujuan. 

(2) Perpindahan mahasiswa dari program sarjana ke 
program diploma pada program studi yang sejenis 
dan serumpun di lingkungan Universitas Airlangga 
dapat dilakukan dengan : 
a. mengajukan surat permohonan kepada dekan 

fakultas asal berdasarkan usulan ketua program 
studi, kemudian dekan fakultas asal 
mengusulkan kepada rektor; 

b. pindah program studi tingkat sarjana yang 
sejenis dan serumpun ke program diploma di 
lingkungan UniversitasAirlangga dapat 
dilakukan dengan persetujuan Rektor atas 
usulan Dekan Fakultas tujuan berdasarkan 
usulan ketua program diploma tujuan. 

(3)  Pindah program studi hanya dapat dilakukan 1 
(satu) kali dan tidak diperbolehkan untuk kembali 
ke program studi semula atau ke program studi 
lainnya termasuk pindah ke program diploma;  

(4) Waktu studi yang ditempuh pada program studi 
asal disertakan dalam perhitungan batas masa 
studi;  

(5) Memenuhi prosedur pindah yang ditentukan oleh 
universitas sebagai berikut: 
a. Mahasiswa yang bermaksud pindah program 
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studi dalam lingkungan Universitas Airlangga 
harus terlebih dahulu minta izin secara tertulis 
kepada dekan fakultasnya;  

b. Mahasiswa yang bermaksud pindah program 
studi dalam lingkungan Universitas Airlangga 
harus terlebih dahulu minta izin secara tertulis 
kepada dekan fakultasnya;  

c. Apabila kemudian lulus dalam ujian masuk 
perguruan tinggi negeri (SNMPTN) dan diterima 
di fakultas/program studi yang diminati, yang 
bersangkutan harus mengajukan surat 
pemberitahuan kepada Rektor dengan 
tembusan ke dekan fakultas yang menyatakan 
mengundurkan diri dari fakultas/program studi 
yang lama karena telah diterima di 
fakultas/program studi yang baru;  

d. Memenuhi syarat-syarat khusus dari 
fakultas/program studi yang dituju. 

 
2.3.2  Transfer Kredit oleh Mahasiswa Pindahan 
Transfer kredit oleh mahasiswa pindah yang masuk ke 
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga 
dimungkinkan dengan syarat sebagai berikut: 

(1) untuk program pendidikan sarjana jumlah 
kredit yang boleh ditransfer sebanyak-
banyaknya 110 sks; 

(2) mata kuliah yang kreditnya ditransfer tersebut 
mempunyai besar sks dan berisi subtansi yang 
sama atau dapat dikatakan sama dengan mata 
kuliah yang ada dalam Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Airlangga; 
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(3) nilai mata kuliah yang diakui minimal B (SK. 
Rektor Nomor: 6543/J03/PP/2008 tanggal 5 
Agustus 2008); 

(4) Dekan memberikan surat persetujuan tentang 
transfer yang berisikan daftar mata kuliah 
beserta jumlah kredit dan nilainya yang diakui 
setelah disetujui ketua program studi yang 
dituju. 

 
2.3.3  Prosedur Perpindahan Mahasiswa Program 

Studi di Lingkungan Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Airlangga 

Prosedur perpindahan mahasiswa ke program 
Studi di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya Universitas 
Airlangga adalah sebagai berikut: 

(1) Mengajukan permohonan tertulis kepada 
Rektor; 

(2) Permohonan sebagaimana tersebut pada butir 
(1) di atas dilampiri dengan: 
a. surat persetujuan pindah studi/alih program 

studi oleh ketua program studi asal dan 
tujuan; 

b. surat persetujuan pindah studi/alih program 
studi oleh orang tua;  

c. data nilai dengan IPK yang diperoleh dari 
program studi asal. 

 
2.4   Perencanaan Studi 

Dalam merencanakan studi, mahasiswa harus 
memperhatikan beberapa langkah sebagai berikut :  
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(1) Melakukan pembayaran SOP melalui bank-bank 
yang telah ditunjuk oleh Universitas Airlangga; 

(2) mahasiswa di bawah bimbingan Dosen 
Pembimbing Akademik menyusun rencana 
studinya dengan beban studi sesuai dengan 
Indeks Prestasi Semester (IPS) terakhir, kecuali 
mahasiswa baru yang beban studinya sudah 
dalam satu paket; 

(3) mahasiswa melakukan Kartu Rencana Studi (KRS) 
di UACC (Universitas Airlangga Cyber 
Campus)secara On-Linemelalui website 
cybercampus.unair.ac.id; 

(4) mahasiswa yang tidak memprogram KRS pada 
waktu yang telah ditetapkan tidakdiperkenankan 
mengikuti kegiatan kurikuler atau tidak terdaftar 
dalam kegiatan perkuliahan pada semester 
berlangsung; 

(5) mahasiswa bertanggungjawab atas pengisian 
KRS agar tidak terdapat kesalahan (misalnya 
kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan lain-
lain); 

(6) mahasiswa harus memastikan mata kuliah yang 
benar-benar dapat diambil dan memastikan 
tidak bersamaan dengan mata kuliah lainnya;  

(7) mahasiswa dapat melakukan perbaikan rencana 
studi melalui program KPRS sesuai jadwal yang 
ditentukan Fakultas; 

(8) setelah masa program KPRS ditutup mahasiswa 
hanya dapat melakukan pembatalan mata kuliah 
dan tidak ada penggantian mata kuliah; 
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(9) mahasiswa harus memastikan bahwa mata 
kuliah yang diambil dalam KRS/KPRSOn-Line 
telah disetujui oleh dosen pembimbing 
akademik, yang dibuktikan melalui cetak 
KRS/KPRS Cyber Campus sebelum berakhirnya 
masa KRS/KPRS. 

 
2.5 Cuti Akademik, Putus Kuliah, dan Kelanjutan 
Pendidikan 
 Cuti akademik, putus kuliah, dan kelanjutan 
pendidikan berkaitan dengan kegiatan mahasiswa 
dalam proses belajar-mengajar di perguruan tinggi. 
 
2.5.1 Cuti Akademik 

(1) Cuti akademik adalah status mahasiswa yang 
secara sah diizinkan oleh Rektor untuk tidak 
mengikuti kegiatan akademik selama 1 (satu) 
semester; 

(2) Selama menempuh pendidikan, mahasiswa 
diperkenankan mengambil cuti akademik 
maksimum 2 (dua) semester tetapi tidak 
berturut-turut; 

(3) Dalam hal-hal/alasan tertentu, Rektor dapat 
memberikan izin cuti akademik selama 2 (dua) 
semester berturut-turut; 

(4) Cuti akademik hanya diberikan kepada 
mahasiswa yang telah menempuh pendidikan 
selama 2 (dua) semester berturut-turut untuk D-
3, 4 (empat) semester berturut-turut untuk S-1, 
dan 2 (dua) semester berturut-turut untuk S-2; 
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(5) Selama cuti akademik mahasiswa harus dalam 
status terdaftar; 

(6) Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam 
evaluasi masa studi. 

 
2.5.2   Tidak Kuliah Karena Sanksi 

Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti kuliah 
karena sanksi akademik apabila akan mendaftar 
kembali harus mengajukan permohonan kepada Rektor. 
Batas waktu penyelesaian studi tidak berubah dan tetap 
dipertimbangkan sejak yang bersangkutan terdaftar 
pertama kali sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya. 
 
2.5.3   Putus Kuliah  

Mahasiswa yang tidak mengikuti kuliah selama 2 
(dua) semester berturut-turut tanpa pemberitahuan ke 
Sub-bagian Pendidikan Fakultas dinyatakan putus kuliah 
secara otomatis. 
 
2.5.4   Kelalaian Administrasi dalam Melanjutkan 
Pendidikan 

Mahasiswa yang tidak melunasi SOP untuk 1 
(satu) semester atau lebih tidak dapat menyusun 
rencana studi. 
 
2.6  Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa 

Evaluasi keberhasilan mahasiswa dilakukan 
untuk mendapatkan informasi tentang keberhasilan 
mahasiswa dalam mencapai tujuan belajar 
sebagaimana dirumuskan dalam kurikulum melalui 
mekanisme evaluasi berupa penyelenggaraan ujian, 
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pemberian tugas, kuis, penulisan laporan, dan berbagai 
jenis evaluasi lainnya. 
 
2.6.1  Sistem Ujian 

Tujuan penyelenggaraan ujian ialah: 
(1) menilai apakah mahasiswa telah memahami 

atau menguasai bahan yang disampaikan dalam 
perkuliahan; 

(2) mengelompokkan mahasiswa ke dalam 
beberapa kategori berdasarkan kemampuannya 
dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh 
Universitas dengan nilai huruf, yaitu A, AB, B, BC, 
C, D, dan E. 

 
Ujian dapat dilaksanakan dalam berbagai macam 

cara, seperti ujian tertulis dalam bentuk karangan atau 
tes objektif, ujian lisan, ujian dalam bentuk 
seminar/skripsi, ujian dalam bentuk pemberian tugas 
dan praktikum.  
 
2.6.2   Jenis Ujian 
 Jenis ujian  selama perkuliahan meliputi ujian 
mata kuliah, ujian tugas akhir (D3), ujian skripsi (S1), 
dan ujian tesis (S2). 
 
2.6.2.1  Ujian Mata Kuliah 

Ujian mata kuliah adalah pengukuran hasil 
proses pembelajaran selama 1 (satu) semester yang 
dilakukan secara tertulis dan terjadwal sesuai dengan 
Kalender Akademik Fakultas Ilmu Budaya Universitas 
Airlangga. 
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2.6.2.2 Ujian Tesis 
Tesis adalah tugas akhir yang diberikan kepada 

mahasiswa S2 untuk membuat karya ilmiah tertulis, 
dengan menerapkan sikap, cara berpikir, dan metode 
ilmiah dalam memecahkan masalah keilmuan melalui 
penelitian, serta mampu menyajikan dan 
mempertahankan hasilnya secara tertulis dan secara 
lisan dalam rangka menyelesaikan beban studi untuk 
memperoleh gelar magister. 

Ujian tesis secara lisan diberikan oleh suatu tim 
penguji terhadap mahasiswa S2 tentang isi tesis serta 
bidang keilmuan lain yang terkait dengan isi tesis. Ujian 
diselenggarakan setelah mendapat persetujuan ketua 
program studi. Pelaksanaan ujian diatur dengan 
memperhatikan Panduan Penulisan Tesis. 
 
2.6.3  Persyaratan Ujian 

Persyaratan ujian mencakup ujian mata kuliah, 
ujian tugas akhir, skripsi dan tesis. Adapun persyaratan 
masing-masing ujian adalah sebagai berikut. 

 
2.6.3.1  Ujian Mata Kuliah 

Mahasiswa diperbolehkan mengikuti ujian mata 
kuliah setelah mengikuti sekurang-kurangnya 

75kehadiran dalam perkuliahan. Dekan dapat 
mengijinkan mahasiswa yang tidak diperbolehkan 
mengikuti ujian untuk mengikuti ujian berdasarkan 
alasan sebagai berikut: 

a. sakit, yang dibuktikan dengan surat keterangan 
dokter; 
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b. sedang melaksanakan kegiatan kurikuler di luar 
kampus, yang dibuktikan dengan surat 
keterangan dari Dekan/Rektor; 

c. sedang melaksanakan kegiatan ekstra-kurikuler, 
yang dibuktikan dengan surat keterangan dari 
Dekan/Rektor; 

d. mempunyai keperluan tertentu atas persetujuan 
Dekan/Rektor. 

 
2.6.3.2  Ujian Tesis 

Ujian tesis dapat diselenggarakan setelah 
mahasiswa menyelesaikan penulisan tesis sesuai 
dengan Panduan Penulisan Tesis. 

 
2.6.4    Sistem Penilaian Hasil Belajar 

Dalam sistem penilaian akan didapatkan 
keterangan tentang tingkat capaian studi mahasiswa. 
Berdasarkan sistem penilaian ini akan diketahui 
mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi sangat baik, 
baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Nilai prestasi 
belajar mahasiswa atas suatu mata kuliah pada akhir 
semester akan dinyatakan dalam simbol-simbol huruf-
huruf, yaitu A (4), AB (3,5), B (3), BC (2,5), C (2), D (1), 
dan E (0).  
 
2.6.4.1  Pelaksanaan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 

dalam Mata Kuliah Tertentu yang Telah 
Ditempuh 

Pelaksanaan penilaian untuk mengetahui hasil 
belajar seorang mahasiswa dalam suatu mata kuliah 
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tertentu yang ia tempuh dilakukan melalui cara sebagai 
berikut. 

(1) Dosen pengampu mata kuliah menetapkan skor 
angka (yang tersebar antara nilai 0 sampai 100) 
dengan maksud untuk menunjukkan 
penilaiannya atas hasil belajar mahasiswa dalam 
mata kuliah yang ia ampu; 

(2) Dosen membuat penilaian relatif atas hasil 
belajar mahasiswa yang telah dihitung 
menurutketentuan sebagai berikut: 

 

Nilai Angka Nilai Huruf Nilai Mutu 

86-100 A 4 

78-<86 AB 3,5 

70-<78 B 3 

62-<70 BC 2,5 

54-<62 C 2 

40-<54 D 1 

<40 E 0 

 
(3) Nilai akhir semester setiap mata kuliah harus 

sudah diserahkan oleh dosen penanggung jawab 
mata kuliah ke Sub-bagian Pendidikan paling 
lambat dua minggu setelah ujian akhir semester 
dilaksanakan. 

2.6.4.2   Indeks Prestasi 
Sistem Kredit Semester mengenal dua jenis 

Indeks Prestasi yaitu Indeks Prestasi Semester (IPS) dan 
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). IPS merupakan ukuran 
keberhasilan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah 
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pada satu semester, sedangkan IPK adalah ukuran  
keberhasilan  mahasiswa  yang dihitung mulai masa 
awal studi sampai semester terakhir yang telah diikuti. 

Besarnya IPS dan  IPK dapat  dihitung sebagai 
berikut:  

 
IPS        =  Σ( Ks x N ) 

      ΣKs 
 

IPK        =  Σ( Kk x N ) 
      ΣKk 

dengan ketentuan:   
Ks= jumlah sks mata kuliah yang  diambil pada 

semester tersebut; 
Kk = jumlah sks mata kuliah yang pernah diambil 

sejak awal sampai semester yang 
bersangkutan tanpa nilai gagal (nilai huruf 
E) 

N= nilai  bobot  masing-masing  mata kuliah 
 

Berdasarkan IPS yang diperoleh pada semester 
sebelumnya, beban belajar mahasiswa diperhitungkan 
untuk semester berikutnya. 
 
2.6.4.3  Perbaikan Indeks Prestasi 

Mahasiswa yang memperoleh nilai E wajib 
memperbaiki nilainya dengan mengikuti kuliah ulangan 
pada tahun akademik atau semester berikutnya. 
Perbaikan indeks prestasi dapat dilakukan oleh 
mahasiswa dengan cara mengulang mata kuliah yang 
memperoleh nilai relatif yang setinggi-tingginya C. 
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Mahasiswa yang memprogram ulang mata kuliah tetap 
diwajibkan mengikuti perkuliahan, mengerjakan tugas, 
presentasi, serta ujian-ujian mata kuliah tersebut. 
 
2.6.5  Evaluasi Hasil Studi 

Evaluasi hasil studi mahasiswa dilakukan dengan 
cara sebagai berikut: 
(1) Evaluasi hasil studi semester dilakukan pada tiap 

akhir semester untuk mata kuliah yang 
diprogramkan oleh mahasiswa pada semester 
tersebut yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi 
Semester (IPS); 

(2) Evaluasi hasil studi Jenjang D3 dilaksanakan pada 
akhir tahun pertama dan akhir tahun ketiga yang 
diatur dengan pedoman prosedur; 

(3) Evaluasi hasil studi Jenjang S1 dilaksanakan pada 
akhir tahun kedua dan akhir tahun keempat; 

(4) Hasil evalusi digunakan sebagai dasar untuk 
menentukan mahasiswa diperbolehkan 
melanjutkan atau tidak melanjutkan studi; 

(5) Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi 
apabila telah mengumpulkan minimal setengah 
dari jumlah sks yang diprogramkan dalam 
kurikulum dengan IPK minimal = 2,00; 

(6) Jika mahasiswa telah mengumpulkan lebih dari 
jumlah minimal sks dengan IPK kurang dari 2,00, 
maka evaluai studi ditentukan dengan menghitung 
nillai terbaik sebanyak sks minimal; 

(7) Jumlah sks minimum untuk masing-masing 
program studi tercantum dalam kurikulum masing-
masing program studi; 
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(8) Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan 
studinya apabila telah mengumpulkan sekurang-
kurangnya sks minimum tersebut dengan IPK 
minimal 2,00, tidak ada nilai E, mendapat nilai D 
sebanyak-banyaknya 10% dari total mata kuliah, 
telah menyelesaikan skripsinya, dan telah 
mengikuti yudisium; 

(9) Apabila IPK yang dicapai kurang dari yang 
disyaratkan, mahasiswa yang bersangkutan boleh 
memperbaiki nilai yang diperoleh, selama batas 
waktu studi yang diperbolehkan belum dilampaui; 

(10) Untuk mata kuliah yang diperbaiki nilainya, nilai 
tertinggi yang pernah dicapai digunakan dalam 
evaluasi. 

 
Total sks yang Harus Diperoleh Mahasiswa: 
 

a. Program S2 Magister Kajian Sastra dan Budaya
 43-46 SKS 

b. Program Ilmu Linguistik 44 SKS 
 
2.6.5.1 Evaluasi Keberhasilan Studi di Fakultas Ilmu 
Budaya 

Evaluasi yang dilakukan pada akhir batas studi 
adalah 5 (lima) tahun untuk Program Diploma (D3), 7 
(tujuh) tahun untuk Program Sarjana (S1) dan 3 (tiga) 
tahun untuk Program Magister (S2) terhitung sejak 
mahasiswa yang bersangkutan mengikuti kuliah di 
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Mahasiswa 
tersebut dinyatakan telah menyelesaikan studi bila: 
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(1) telah mengumpulkan sebanyak sks minimal 
dengan IPK serendah-rendahnya 2,00; 

(2) nilai D sebanyak-banyaknya 10 dari mata 
kuliah yang ditempuh; 

(3) tidak ada nilai E; 
(4) telah dinyatakan lulus ujian tugas 

akhir/skripsi/tesis dengan nilai serendah-
rendahnya C;  

(5) sudah mengikuti yudisium; 
 
2.6.5.2 Evaluasi Ulang atas Hasil Studi bagi yang 
Belum Memenuhi Syarat   

Apabila dalam waktu yang telah disebutkan 
dalam butir-butir 2.6.5.1 tersebut diatas mahasiswa 
tidak mampu mencapai IPK 2,00 atau lebih 
sebagaimana yang telah disyaratkan, mahasiswa yang 
bersangkutan akan diberi kesempatan untuk 
memperbaiki susunan nilai capaiannya, dengan syarat 
batas studi yang telah ditetapkan belum dilampaui. 
Untuk kepentingan evaluasi ulang ini, nilai yang dipakai 
adalah nilai capaian yang tertinggi.  
 
2.7  Yudisium, Wisuda dan Gelar 

Yudisium dan wisuda terkait dengan status 
mahasiswa. Mahasiswa yang sudah diyudisium 
dianggap lulus dan berhak mengikuti wisuda. Selain itu, 
mahasiswa berhak mendapatkan gelar sesuai dengan 
jenis/jenjang yang diambil mahasiswa. 
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2.7.1  Yudisium  
Yudisium atau penentuan kelulusan mahasiswa 

dilaksanakan segera setelah mahasiswa yang 
bersangkutan memenuhi IPK dan jumlah sks yang telah 
ditetapkan, dan nilai ELPT sekurang-kurangnya 450 
untuk Sarjana (S-1) dan 400 untuk Diploma III sesuai 
dengan SK. Rektor nomor: 5601/J03/PP/2008 tanggal 3 
Juli 2008 tentang Standar Nilai ELPT (English Language 
Proficiency Test). Untuk mahasiswa Program Studi 
Bahasa Inggris D 3, nilai ELPT sekurang-kurangnya 475. 
Selain itu, mahasiswa D3 dan S1 wajib menempuh 
Sistem Kredit Prestasi (SKP) minimal 75 skp untuk D3 
dan minimal 100 skp untuk S1. 
 
2.7.2 Predikat Kelulusan 

(1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus diberikan 
predikat kelulusan berdasarkan IPK sebagai 
berikut: 

- Lulus dengan memuaskan, bila IPK : 2,00 – 2,75 
- Lulus dengan sangat memuaskan,  
                                                bila IPK  : 2,76 – 3,75 
- Lulus dengan pujian, bila IPK  : 3,75 – 4,00 

(2) IPK dihitung mulai semester pertama sampai 
dengan akhir studi; khusus untuk predikat 
dengan pujian (cumlaude) diberikan syarat 
tambahan, yaitu masa studi maksimum 4 
(empat) tahun untuk jenjang D3,5 (lima) tahun 
untuk jenjang S1 dan 3 (tiga) tahun untuk 
jenjang S2. 

 
2.7.3  Wisuda 
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(1) Setiap mahasiswa yang telah dinyatakan lulus 
dalam yudisium wajib mengikuti wisuda;   

(2) Mahasiswa yang mengikuti wisuda sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diberi Piagam Wisuda 
dan Ijazah; 

(3) Mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak 
dapat mengambil ijazah; 

(4) Dalam hal-hal/alasan tertentu, Rektor dapat 
memberikan izin terhadap mahasiswa yang tidak 
mengikuti wisuda sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), untuk dapat mengambil ijazah. 

 
2.7.4 Gelar 

Mahasiswa yang dinyatakan lulus mendapat 
ijazah, transkrip nilai, dan keterangan tentang prestasi 
atau predikat yang dicapainya serta berhak 
menggunakan gelar Magister Humaniora (M.Hum.) bagi 
lulusan S2. 

 
2.8  BatasWaktu Studi 

Batas waktu studi merupakan batas waktu 
mahasiswa menyelesaikan perkuliahannya untuk 
Pascasarjana. 
 
2.8.1 Umum 

Perhitungan batas waktu studi yang digunakan 
adalah 2n-1: n adalah masa studi normal yang 
direncanakan dan ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Airlangga, yaitu:  
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untuk program S2 yaitu 2 (dua) tahun dengan 
perhitungan : (2 x 2) - 1 = 3 (tiga) tahun. 

 
2.8.2  Khusus 

(1) Untuk mahasiswa pindahan, waktu studi yang 
telah ditempuh pada Perguruan Tinggi/Fakultas 
asal disertakan dalam penghitungan batas waktu 
studi yang diperkenankan. 

(2) Untuk mahasiswa alih program studi, waktu  
studi yang telah ditempuh pada program studi 
asal disertakan dalam penghitungan batas waktu 
studi yang diperkenankan. 
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BAB  III 
MAGISTER KAJIAN SASTRA DAN BUDAYA 

 
4.1 Spesifikasi Program Studi Magister Kajian 

Sastra dan Budaya 

3.1.1 Riwayat Pendirian Program Studi 

Kajian sastra dan budaya telah menjadi salah 
satu kajian keilmuan yang relatif berkembang dan 
diminati. Pada hampir semua universitas, baik di 
Indonesia maupun di luar negeri, kajian sastra dan 
budaya banyak diprogramkan. Hampir setiap 
universitas di Indonesia menjadikan sastra dan budaya 
sebagai salah satu kajian utama keilmuannya. Sebagai 
sedikit gambaran, pada kurun waktu 2005-2007 
setidaknya dari ada 30 PTN dan PTS di seluruh wilayah 
Surabaya yang mempunyai jurusan bahasa dan sastra, 
baik jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Inggris, Jawa, 
China, Jepang, Belanda, dan Jerman, dengan jumlah 
total mahasiswa sebanyak 22.722 mahasiswa. Dari data 
yang dipublikasikan oleh Kopertis Wilayah VII tahun 
20081, sejak 2005 hingga 2007 terdapat kenaikan 
jumlah mahasiswa yang mengambil jurusan bahasa dan 
sastra: 7.676 mahasiswa pada tahun 2005 menjadi 
8.252 pada tahun 2008. Hal ini menunjukkan adanya 
kenaikan sebesar 7,5% dalam kurun waktu 2 tahun. 

                                                           
1 Direktori PTS se-Jawa Timur, Kopertis Wilayah VII tahun 2008. Untuk data 
jumlah mahasiswa yang lebih lengkap lihat situs Departemen Pendidikan 
Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, http://evaluasi, or.id.Data 
diakses pada 10 Februari 2009.  

http://evaluasi/
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Angka ini menunjukkan adanya peminatan yang cukup 
besar pada kajian sastra dan budaya di wilayah 
Surabaya, belum lagi wilayah lainnya.  

Kekhasan dan keunggulan kajian sastra dan 
budaya terletak pada objek kajiannya yang complicated 
dan dinamis, dan dinamika perkembangannya sebagai 
sebuah ilmu. Dewasa ini masalah kebudayaan 
menggerakkan pemikiran banyak orang. Hampir setiap 
orang hidup dan menghadapi permasalahan 
kebudayaan, entah sebagai penghambat atau sebagai 
unsur yang harus diintegrasikan dalam setiap 
kehidupan. 

Bakker (1984:11) menyatakan bahwa dalam 
setiap persoalan, daya kebudayaan menampakkan diri 
sebagai faktor yang tidak dapat dielakkan, yang mau 
tidak mau harus diperhatikan agar setiap usaha 
menyelami kehidupan tidak gagal. Dari dalam 
kebudayaan orang menggali motif dan perangsang 
untuk menjunjung perkembangan masyarakat. Dari 
dalam kebudayaan juga berasal kebiasaan yang 
menyebabkan perilaku dalam masyarakat, entah 
seperti soal kemacetan di jalan raya, korupsi yang tidak 
pernah berhenti atau juga bisa dipakai untuk 
memahami arus berkesenian secara spesifik. Artinya, 
kajian kebudayaan menjadi kajian penting untuk 
melihat arus perkembangan di dalam masyarakat. 
Bagaimanapun bentuknya, berbagai perubahan sosial di 
dalam masyarakat melibatkan kebudayaan sebagai 
faktor yang menentukan. Berkaitan dengan hal 
tersebut, sastra baik sebagai produk maupun sebagai 
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bidang kajian merupakan elemen penting dalam arus 
kebudayaan juga menduduki posisi penting untuk 
memotret situasi perubahan dalam masyarakat. 

Secara historiografi, perspektif tentang 
kebudayaan sebagai sebuah kajian telah mengalami 
proses perubahan yang dinamis. Perkembangan kajian 
kebudayaan kontemporer terjadi pada 1963, dengan 
didirikannya The Birmingham Centre for Contemporary 
Cultural Studies di University of Birmingham, Inggris 
oleh Richard Hoggart dan Raymond Williams, E.P. 
Thompson, Stuart Hall, dan Paddy Whannel. Sekalipun 
para pendirinya memiliki paradigma yang berbeda-
beda, mereka lebih menekankan pada suatu kajian 
tentang budaya populer yang kemudian menjadikan 
kulturalisme sebagai suatu teori kajian budaya 
kontemporer, yakni sejenis anti-utilitarianisme, atau 
suatu spekulasi tentang hubungan antara kebudayaan 
dan masyarakat. Dalam hal ini, mereka masih terfokus 
pada persoalan klise, yakni persoalan kelas pekerja 
untuk melawan elitisme kanonikal (budaya tinggi) kelas 
menengah dan kelas tinggi. Dengan kata lain, mereka 
berjuang melawan dominasi tersebut. Hoggart bahkan 
menganggap budaya kelas pekerja sebagai budaya yang 
kaya sehingga sasaran yang ingin dilawan Hoggart 
adalah para produsen atau kapitalis, yang pada 
hakikatnya masih merupakan lanjutan pemikiran 
Marxis.2 Raymond Williams mendefinisikan cultural 
studies dalam tiga kategori, yakni (1) kategori ideal, 

                                                           
2 John Storey, An Introductory Guide to Cultural Theory and 

Popular Culture, Harvester Wheatsheaf, New York, 1993. 
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proses penyempurnaan manusia, (2) kategori 
dokumenter, teks yang terekam dan praktik budaya, 
dan (3) definisi sosial, yaitu kebudayaan merupakan 
deskripsi suatu cara hidup. Kategori ketiga inilah yang 
menjadi poin penting terbentuknya kulturalisme, 
karena kebudayaan dipandang sebagai suatu ekspresi 
cara hidup tertentu, atau sebagai pengalaman yang 
hidup, dan interaksi sehari-hari dengan teks dan praktik 
hidup. Dapat dikatakan bahwa cultural studies 
menempatkan kebudayaan dalam fenomena historis, 
bukan struktur atau kategori. Dengan demikian, 
kebudayaan merupakan, (1) human agency, (2) human 
values, dan (3) human experiences. Inti persoalan 
berpangkal pada kemampuan mereka menolak tesis 
“semua kebudayaan tinggi adalah baik sedangkan 
budaya populer adalah jelek.” Memang titik masalah 
masih berada pada persoalan egaliterisme yang 
menantang hierarkhi selera, dalam bingkai realitas 
sosial industrialisasi dan urbanisasi, padahal di lain 
pihak pascamodernisme sudah jauh melampaui realitas 
ini, yakni pada masalah budaya hibrida dan diaspora, 
yang tidak lagi berbicara tentang sekadar persoalan 
kelas dan kapitalis.  

Antariksa (1999)3 menyebutkan bahwa kajian 
budaya memfokuskan diri pada hubungan antara relasi 
sosial dengan makna. Berbeda dengan “kritik 
kebudayaan” yang memandang kebudayaan sebagai 
bidang seni, estetika, dan nilai-nilai moral/kreatif, kajian 

                                                           
3 Antariksa, “Kajian Budaya,”  NewsletterKUNCI Cultural Studies, 1 Juli 1999.  
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budaya berusaha mencari penjelasan perbedaan 
kebudayaan dan praktik kebudayaan dengan tidak 
menunjuk nilai-nilai intrinsik dan abadi (how good?), 
tetapi dengan menunjuk seluruh peta relasi sosial (in 
whose interest?). Dengan demikian, setiap pemilahan 
antara masyarakat atau praktik yang “berkebudayaan” 
dan yang “tidak berkebudayaan,” yang diwarisi dari 
tradisi elit kritisisme kebudayaan, sekarang dipandang 
dalam terminologi kelas. Bentuk kajian budaya 
dipengaruhi secara langsung oleh perlawanan untuk 
mendekolonialisasikan konsep kebudayaan 
konvensional (kritik kebudayaan/cultural criticism) dan 
untuk mengkritisi kecenderungan yang berusaha 
mempertahankan aturan-aturan yang mereproduksi 
kelas dan perbedaan lainnya. Maka kajian budaya 
membangun sebuah kerangka kerja yang berusaha 
menempatkan dan menemukan kembali kebudayaan 
dari kelompok-kelompok yang sampai sekarang 
dilupakan. Inilah awal diperhatikannya bentuk-bentuk 
dan sejarah perkembangan kebudayaan kelas pekerja, 
serta analisis bentuk-bentuk kontemporer kebudayaan 
populer dan media. Pengertian kajian budaya sekarang 
ini telah berkembang pesat dari arti awalnya yang 
bersifat sempit. Budaya tidak lagi suatu ranah yang 
berdiri sendiri, tetapi ia merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari ranah-ranah sosial politik yang lain. 
Ranah sosial, budaya, politik, ekonomi, kelas dan 
sebagainya merupakan entitas yang tarik-menarik 
dalam konstelasi sosial suatu masyarakat. Budaya, 
termasuk sastra dan seni di dalamnya, mempunyai 
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status yang sama sebagai salah satu komponen 
pembentuk realitas sosial. 

Mengingat pentingnya makna kebudayaan 
sebagai faktor pembentuk realitas sosial, pada tahun 
2004 pemerintah Indonesia melalui Dirjen Dikti 
Depdiknas mencanang kan HELTS (Higher Education 
Long Term Strategy) atau Strategi Jangka Panjang 
Pendidikan Tinggi tahun 2003—2010. Salah satu tujuan 
dari HELTS adalah: 

Peran perguruan tinggi adalah untuk 
menghasilkan lulusan yang kreatif dan inovatif dengan 
keterampilan khusus yang dibutuhkan dalam berbagai 
sektor ekonomi, memiliki kemampuan beradaptasi yang 
tinggi, sehingga mampu untuk terus  memperbarui 
struktur ekonomi dan sosial yang relevan dengan 
perubahan dunia. Perguruan tinggi juga memiliki peran 
yang penting dalam meningkatkan jumlah dan mutu 
penelitian yang memungkinkan suatu negara untuk 
memilih, menyerap, dan menciptakan pengetahuan 
baru secara lebih cepat dan efisien dibanding yang ada 
sekarang.4 

Sejalan dengan tujuan di atas, Universitas 
Airlangga sebagai salah satu perguruan tinggi 
terkemuka di Indonesia mempunyai peran yang sangat 
penting dalam menyukseskan tujuan HELTS 2003—
2010, terutama dalam mewujudkan peningkatan 
jumlah SDM yang berdaya saing tinggi dan mempunyai 

                                                           
4Strategi Jangka Panjang Pendidikan Tinggi (HELTS) 2003—2010: Menuju 
Sinergi Kebijakan Nasional, Departemen Pendidikan Nasional, Republik 
Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun2004. 
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pengetahuan yang lebih up to date dan mumpuni 
terutama di bidang sastra dan budaya demi terciptanya 
masyarakat madani yang humanis. Bertitik-tolak dari 
hal tersebut, Unair mengemban peran penting dalam 
meningkatkan jumlah SDM yang kepakarannya bisa 
teruji. HDI (Human Development Index) Indonesia5 yaitu 
0,726 termasuk yang paling rendah di antara negara 
berkembang lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan lebih 
banyak SDM dengan kepakaran tertentu sehingga 
mampu meningkatkan HDI Indonesia dan nantinya bisa 
bersaing dalam tingkat regional maupun internasional.  

Dalam tataran keilmuan, perubahan Fakultas 
Sastra menjadi Fakultas Ilmu Budaya di berbagai 
universitas di Indonesia, termasuk di Universitas 
Airlangga merupakan titik tolak untuk menjadikan 
kajian kesusastraan dikembangkan dalam perspektif 
kajian kebudayaan. Sastra tidak bisa dilepaskan dari 
konstruksi kebudayaan dalam masyarakat. Kemunculan 
sastra dan sastrawan di berbagai daerah pada dasarnya 
diawali dari kuatnya pengaruh konstruksi kebudayaan 
yang berkembang di daerah tersebut. Di Jakarta, kajian-
kajian sastra dan budaya memiliki kekuatan yang 
signifikan dalam memetakan arus kesusastraan 
Indonesia modern. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya 

                                                           
5 Berdasarkan UNPD, http://www.UNPD.org. Data diakses tanggal 10 
Februari 2009. HDI Indonesia=0,726, bandingkan dengan HDI 
Malaysia=0,823, HDI Singapura=0,918,  HDI Thailand=0,786, HDI 
Philipina=0,745, HDI Brunei Darussalam=0,919. HDI Indonesia hampir sama 
dengan HDI Vietnam=0.718. Walaupun HDI Indonesia tidak termasuk yang 
terendah, tetapi dibandingkan dengan negara berkembang ASEAN lainnya 
HDI Indonesia termasuk rendah.  

http://www.unpd/
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(FIB) Universitas Indonesia berhasil mengembangkan 
kajian sastra dan budaya dalam perspektif modern 
maupun kontemporer. Program Studi Sastra Program 
Pascasarjana Universitas Gadjah Mada lebih 
memprioritaskan pada penelitian sastra yang 
kontekstual berbasis pendidikan. Sedangkan Program 
S2 Kajian Kebudayaan Universitas Udayana, Bali juga 
telah menjadi titik awal kajian cultural studies yang 
memahami kebudayaan sebagai relasi sosial dan 
makna.  

Dalam kaitannya dengan faktor geografi, 
Surabaya sebagai salah satu kota barometer di 
Indonesia merupakan wilayah strategis, tidak hanya 
untuk mengembangkan kajian-kajian keilmuan 
pragmatis seperti ekonomi dan industri, melainkan 
bagaimana arus berkesusasteraan juga dapat digunakan 
untuk memetakan perubahan sosial yang terjadi di 
dalamnya. Kemunculan sastra dan sastrawan di Jawa 
Timur pada umumnya dan Surabaya pada khususnya 
adalah objek kajian yang menarik dalam kajian sastra 
dan budaya. Meskipun kajian ini tidaklah harus dibatasi 
dalam kajian wilayah, tetapi minimal upaya untuk 
melakukan kajian lokalitas sastra dan budaya Surabaya 
akan memiliki kekhasan yang mempertajam kajian 
teoretis dalam ilmu sastra dan budaya. Kemunculan 
sastra dan sastrawan di wilayah Jawa Timur seperti di 
Surabaya, Banyuwangi, Madura, Malang, dan berbagai 
daerah pesisir menarik untuk dikembangkan sebagai 
sebuah kajian keilmuan. Dengan mengangkat lokalitas 
sastra dan budaya, perspektif kajian yang 
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dikembangkan juga akan memiliki kekhasan sebagai 
kajian kebudayaan yang secara teoretis sama, tetapi 
memiliki perbedaan konseptual karena pemaknaan 
lokalitas yang muncul akan berbeda di setiap daerah.  

Dengan perspektif di atas, Program Magister 
Kajian Sastra dan Budaya Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Airlangga didirikan. Program studi ini akan 
meletakkan kajian kesusastraan dalam konteks 
kebudayaan. Sebagaimana yang dikemukakan Antariksa 
(2008), tidak seperti disiplin akademis tradisional, kajian 
budaya tidak mempunyai ranah intelektual atau disiplin 
yang terdefinisi dengan jelas. Ia tumbuh subur pada 
batas-batas dan pertemuan bermacam wacana yang 
sudah dilembagakan, terutama dalam sastra, sosiologi, 
dan sejarah; juga dalam linguistik, semiotik, 
antropologi, dan psikoanalisis. Bagian dari hasilnya, dan 
bagian dari pergolakan politik dan intelektual tahun 
1960-an (yang ditandai dengan perkembangan yang 
cepat dan meluasnya strukturalisme, semiotik, 
marxisme, dan feminisme), kajian budaya memasuki 
periode perkembangan teoretis yang intensif. 
Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana 
kebudayaan (produksi sosial makna dan kesadaran) 
dapat dijelaskan dalam dirinya sendiri dan dalam 
hubungannya dengan ekonomi (produksi) dan politik 
(relasi sosial). 

Surabaya sebagai salah satu kota metropolis di 
Indonesia tentunya tidaklah bersifat statis dan stagnan. 
Dinamika kota ini berjalan cepat secepat arus informasi 
yang sekarang dengan mudah tersebar dalam hitungan 
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detik. Sejalan dengan hal tersebut, sastra dan budaya 
masyarakat Surabaya juga mengalami dinamika seperti 
layaknya kota-kota besar di dunia. Arus lokal dan global 
bertemu dan bersaing dalam mendapatkan pengikut 
masing-masing. Selain itu, setiap daerah atau kota 
mempunyai kekhasan masing-masing yang pada satu 
sisi merupakan ciri umum masyarakat urban, tetapi 
pada sisi yang lain merujuk pada lokalitas tertentu. 
Hiruk-pikuk arus kesastraan dan kebudayaan yang 
muncul di kota sayangnya belum mendapatkan 
perhatian cukup. Kajian-kajian sastra dan budaya kota 
ini belum juga digarap secara menyeluruh. Geliat sastra 
dan budaya belum menunjukkan peran signifikan dalam 
membantu pengembangan dan kemajuan kota itu. 
Untuk itulah, Program Magister Kajian Sastra dan 
Budaya perlu didirikan. Pendirian program ini 
diharapkan mampu menjadi sarana dalam menciptakan 
lulusan yang lebih kompetitif, mumpuni, dan berdaya 
saing tinggi (seperti yang diharapkan dalam HELTS 
2003—2010) sehingga mampu memberikan tanggapan 
dalam bentuk pengkajian yang komprehensif dan 
memberikan solusi alternatif atas permasalahan sastra 
dan budaya yang muncul di Indonesia, Jawa Timur, dan 
khususnya Surabaya.  

Jawa Timur merupakan wilayah yang 
representatif untuk dijadikan basis kultural yang 
menjadi ruang tumbuh-kembangnya arus kesusastraan, 
baik klasik, modern, atau pun kontemporer. Banyak 
sastra lisan di Jawa Timur yang masih memerlukan 
kajian-kajian ilmiah, begitu juga arus kesusastraan 
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modern maupun kontemporer merupakan objek kajian 
yang selalu aktual untuk dikembangkan dalam ruang-
ruang akademik. Kekhasan wilayah kajian ini akan 
menjadi karakter keilmuan yang selalu diupayakan 
untuk selalu mendapatkan pendekatan teoretis dan 
metodologis dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas 
Airlangga. Warna-warna lokal yang selama ini 
cenderung terpinggirkan oleh nilai-nilai global dan 
bagaimana keduanya bernegosiasi dan berkontestasi 
akan bisa diangkat melalui berbagai penelitian yang 
akan dilaksanakan oleh para civitas akademika program 
ini. Dalam konteks ini, Program Magister Kajian Sastra 
dan Budaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga 
berupaya mengembangkan ilmu kesusastraan dengan 
perspektif kebudayaan. Kajian ini memiliki kekhasan 
karena pengembangan keilmuan sastra diletakkan 
dalam konteks kebudayaan yang melingkupinya. 
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3.1.2 Identitas Prodi 

 
Institusi Pemberi Gelar : Universitas Airlangga 
Institusi Pembelajaran : Fakultas Ilmu Budaya 
Gelar : Magister Humaniora (M.Hum) 

bidang Sastra dan Kajian 
Budaya 

Nama Departemen : Magister Kajian Sastra dan  
Budaya 

Alamat : Jl. Dharmawangsa Dalam 
Selatan, Surabaya 60286 

 Telepon. 031-5035676,  
Fax. 031-5035807 

Jenjang Studi                 : S2 Pendidikan  
 Akademik 

Tahun Pembukaan Resmi : 2010 
NomorSK Pendirian  : 08/H3/KR/2010 
Tanggal SK   : 4 Januari 2010 
      
3.1.3 Visi dan Misi 
 
Visi 
Visi Program Magister Kajian Sastra dan Budaya 
Universitas Airlangga adalah: Menjadi pusat studi 
terkemuka dalam penyelenggaraan perkembangan ilmu 
dan kajian sastra, kajian seni dan budaya, yang 
dikembangkan dalam konteks kajian kebudayaan di 
Jawa Timur berdasarkan kepakaran lintas disiplin dalam 
taraf nasional maupun internasional  
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Misi 
Program Magister Kajian Sastra dan Budaya Universitas 
Airlangga mengemban misi: 

a. Memberikan pelayanan akademik dan keilmuan 
untuk mendukung perkembangan ilmu 
pengetahuan melalui penelitian dan pengkajian 
ilmu sastra dan budaya yang berperspektif 
lintas disiplin. 

b. Mengembangkan peserta untuk memiliki 
kecakapan intelektual, integritas kepribadian, 
dan keahlian yang selaras dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. 

c. Meningkatkan kajian ilmu sastra dan budaya 
yang memiliki kekhasan dan keunikan sehingga 
menghasilkan pakar dalam kajian ini. 

d. Mengembangkan atmosfer akademik, baik 
pengajaran maupun penelitian dalam bidang 
ilmu sastra dan budaya untuk menghasilkan 
gagasan inovatif dan akademis tentang 
kesusasteraan dan kebudayaan, utamanya pada 
wilayah urban dan sub-urban. 

3.1.4 Profil Lulusan 

Lulusan Program Studi Magister Kajian Sastra 
dan Budaya mempunyai profil 1) peneliti, 2) 
berpandangan inklusif, 3) berwawasan estetis, dan 
4)penyedia solusi. 
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1. Peneliti. Dalam hal ini, lulusan diharapkan 
memiliki kepekaan terhadap fenomena sastra 
dan budaya yang terjadi di masyarakat. Tidak 
hanya itu, lulusan juga kemudian mampu 
menerapkan ilmu yang diperolehnya untuk 
menganalisa fenomena tersebut sehingga 
menghasilkan konsep-konsep baru yang 
berkontribusi dalam pengembangan kajian 
sastra dan budaya. 

2. Berpandangan inklusif. Kajian sastra dan 
budaya yang komprehensif membutuhkan 
pendekatan yang sifatnya multidisipliner. Oleh 
karena itu, lulusan harus memiliki pandangan 
luas dan terbuka untuk menerima, 
menghargai, dan merayakan berbagai 
perbedaan dan keragaman yang menjiwai 
sastra dan budaya sebagai produk agung dari 
kemanusiaan. 

3. Berwawasan estetis. Karya sastra dan produk 
budaya lainnya merupakan hasil rasa manusia 
yang sarat akan unsur estetika. Sehingga untuk 
mengkajinya, lulusan perlu memiliki 
kemampuan untuk menghargai nilai estetika, 
sebuah prasyarat yang memampukan lulusan 
untuk mencapai tahap awal dari analisa: 
apresiasi. 

4. Penyedia solusi. Lulusan diharapkan 
menerapkan ilmu yang diperolehnya untuk 
memformulasikan solusi atas problematika di 
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masyarakat yang sesuai dengan ranah 
kajiannya. 

3.1.5 Deskripsi Jenjang KKNI Level 8 (setara S2) 

Berikut ini adalah  Deskripsi jenjang kualifikasi 
KKNI level 8 yang setara dengan S2, dikutip dari Buku 
Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 
(KPT) 2012.  

 

 Mampu 1) mengembangkan pengetahuan, 
teknologi, dan atau seni di dalam bidang 
keilmuannya atau praktek profesionalnya 
melalui riset, hingga menghasilkan karya 
inovatif dan teruji. 

 Mampu 2) memecahkan permasalahan sains, 
teknologi, dan atau seni di dalam bidang 
keilmuannya melalui pendekatan inter atau 
multidisipliner . 

 Mampu 3) mengelola riset dan pengembangan 
yang bermanfaat bagi masyarakat dan 
keilmuan, serta mampu 4) mendapat 
pengakuan nasional maupun internasional. 

3.1.6 Capaian Pembelajaran dan Sub-Capaian 
Pembelajaran 

Program Magister Kajian Sastra dan Budaya 
(Literary and Cultural Studies) merupakan program 
pendidikan strata S2 di Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Airlangga, yang memiliki dua bidang minat, 
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yaitu:(1) Bidang Minat Kajian Sastra dan (2) Bidang 
Minat Kajian Budaya.  

Program magister ini diselenggarakan dengan 
maksud menghasilkan lulusan yang memiliki 
kemampuan analitis kritis sesuai dengan perkembangan 
ilmu, teknologi, dan seni yang sejalan dengan 
perkembangan dan kebutuhan di masyarakat.Secara 
lebih detail, capaian pembelajaran yang diharapkan dari 
dua bidang minat tersebut dapat dideskripsikan seperti 
berikut. 

Pada akhir pendidikan, peserta didik peminatan 
Kajian Sastra akan dapat: 

1. Merancang konsep-konsep baru melalui 
penelitian dan pengkajian mandiri dalam 
bidang ilmu sastra yang sesuai dengan kaidah 
yang berlaku dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara 
akademis(Peneliti) 
a. Menerapkan cara berpikir reflektif kritis 

dalam mengembangkan keilmuan dan 
budaya meneliti sastra dan budaya sesuai 
dengan kaidah akademis yang berlaku 
dengan bertanggungjawab 

b. Meneliti dengan analitis kritis berbagai 
fenomena sastra dan budaya yang 
adasesuai dengan kaidah akademis yang 
berlaku dengan bertanggungjawab 

c. Menyusun proposal tesis dalam bidang 
sastra dan budayasesuai dengan kaidah 
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akademis yang berlaku dengan 
bertanggungjawab 

d. Menganalisis data-data analisis wacana 
termasuk  dokumen resmi, percakapan, 
dan interview sesuai dengan kaidah 
akademis yang berlaku dengan 
bertanggungjawab 

e. Melakukan penelitian dan menyusun tesis 
sesuai dengan kaidah akademis yang 
berlaku dengan bertanggungjawab 

2. Menunjukkan rekognisi dan penghargaan 
terhadap keindahan dan keragaman karya 
sastra, meliputi bentuk, jenre, periodisasi, 
bahasa, dan sumbernya; sesuai dengan kaidah 
yang berlaku dan dapat 
mempertanggungjawabkannya dalam ranah 
akademis (Berpandangan 
Inklusif)(Berwawasan Estetis) 
a. Mengidentifikasi isu dan tema teori-teori 

kritis dan kebudayaan kontemporer sesuai 
dengan kaidah akademis yang berlaku 
dengan bertanggungjawab 

b. Mengidentifikasi isu dan tema sub-budaya 
lokal dalam perspektif teori budaya, 
strukturalisme, dan post-modernisme 
sesuai dengan kaidah akademis yang 
berlaku dengan bertanggungjawab 

c. Menganalisis berbagai macam bentuk 
teks-teks sastrasesuai dengan kaidah 
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akademis yang berlaku dengan 
bertanggungjawab 

3. Menerapkan pendekatan multidisipliner ilmu 
pengetahuan dalam melaksanakan keahlian 
akademik dan profesionalnyasesuai dengan 
kaidah yang berlaku dan dengan penuh 
tanggung jawab (Berpandangan Inklusif) 
(Peneliti) 
a. Mengaplikasikan teori-teori sastra dari 

klasik hingga modern dalam kajian 
karyasastra dan budaya sesuai dengan 
kaidah akademis yang berlaku dengan 
bertanggungjawab 

b. Mengaplikasikan teori-teori kebudayaan 
dalam analisis karyasastra dan budaya 
sesuai dengan kaidah akademis yang 
berlaku dengan bertanggungjawab 

c. Menganalisis proses perkembangan sub-
budaya dan format budaya lokal sesuai 
dengan kaidah akademis yang berlaku 
dengan bertanggungjawab 

d. Mengaplikasikan teori posmodernisme 
dalam analisis karya sastra dan budaya 
sesuai dengan kaidah akademis yang 
berlaku dengan bertanggungjawab 

e. Memaknakan teks sastra dari perspektif 
sosiologi sastra sesuai dengan kaidah 
akademis yang berlaku dengan 
bertanggungjawab 
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f. Menulis sebuah kritik sastra banding  
dengan akar kesejarahan yang kuatsesuai 
dengan kaidah akademis yang berlaku 
dengan bertanggungjawab 

g. Mengaplikasikan teori-teori terkait dalam 
kajian karya sastra terkait dengan isu 
agama, religiusitas, dan spiritualitas sesuai 
dengan kaidah akademis yang berlaku 
dengan bertanggungjawab 

h. Memanfaatkan naratologi dalam 
menganalisis tekssesuai dengan kaidah 
akademis yang berlaku dengan 
bertanggungjawab 

4. Merumuskan solusi alternatif atas persoalan-
persoalan kesusastraansesuai dengan kaidah 
yang berlaku dan mampu 
mempertanggungjawabkan solusi tersebut 
secara akademis (Penyedia Solusi) 
a. Mengidentifikasi problematika sastra 

dalam masyarakat, melakukan penelitian 
dan menyusun tesis yang 
akanmenawarkan solusi alternatif untuk 
mengatasi problematika tersebut. 
 

Pada akhir pendidikan, peserta didik peminatan 
Kajian Budaya akan dapat: 

1. Merancang konsep-konsep baru melalui 
penelitian dan pengkajian mandiri dalam 
bidang kajian budayasesuai dengan kaidah yang 
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berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan 
secara akademis(Peneliti) 
a. Menerapkan cara berpikir reflektif kritis 

dalam mengembangkan keilmuan dan 
budaya meneliti sastra dan budaya sesuai 
dengan kaidah akademis yang berlaku 
dengan bertanggungjawab 

b. Meneliti dengan analitis kritis berbagai 
fenomena sastra dan budaya yang 
adasesuai dengan kaidah akademis yang 
berlaku dengan bertanggungjawab 

c. Menyusun proposal tesis dalam bidang 
sastra dan budayasesuai dengan kaidah 
akademis yang berlaku dengan 
bertanggungjawab 

d. Melakukan penelitian dan menyusun tesis 
sesuai dengan kaidah akademis yang 
berlaku dengan bertanggungjawab 

2. Menunjukkan rekognisi dan penghargaan 
terhadap keindahan dan keragaman fenomena 
dan produk budaya, meliputi bentuk, jenre, 
periodisasi, bahasa, dan sumbernya; sesuai 
dengan kaidah yang berlaku dan dapat 
mempertanggungjawabkannya dalam ranah 
akademis (Berpandangan Inklusif) (Berwawasan 
Estetis) 
a. Mengidentifikasi isu dan tema teori-teori 

kritis dan kebudayaan kontemporer sesuai 
dengan kaidah akademis yang berlaku 
dengan bertanggungjawab 
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b. Mengidentifikasi isu dan tema sub-budaya 
lokal dalam perspektif teori budaya, 
strukturalisme, dan post-modernisme 
sesuai dengan kaidah akademis yang 
berlaku dengan bertanggungjawab 

c. Menggunakan konsep-konsep 
multikulturalisme dalam analisis sastra dan 
budaya sesuai dengan kaidah akademis 
yang berlaku dengan bertanggungjawab 

d. Mengkaji diskursus gender dan seksualitas 
yang sangatkompleks, cair, dan 
terkonstruksi secara sosial dankultural 
sesuai dengan kaidah akademis yang 
berlaku dengan bertanggungjawab 

e. Mengkaji teori film dan perkembangan 
genre film kontemporer sesuai dengan 
kaidah akademis yang berlaku dengan 
bertanggungjawab 

f. Menganalisis keberagaman etnis dalam 
masyarakatAmerika sesuai dengan kaidah 
akademis yang berlaku dengan 
bertanggungjawab 

g. Menganalisis perkembangan sastra 
kontemporer Amerika sesuai dengan 
kaidah akademis yang berlaku dengan 
bertanggungjawab 

3. Menerapkan pendekatan multidisipliner ilmu 
pengetahuan dalam melaksanakan keahlian 
akademik dan profesionalnya sesuai dengan 
kaidah yang berlaku dan dengan penuh 
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tanggung jawab (Berpandangan Inklusif) 
(Peneliti) 
a. Mengaplikasikan teori-teori sastra dari 

klasik hingga modern dalam kajian 
karyasastra dan budaya sesuai dengan 
kaidah akademis yang berlaku dengan 
bertanggungjawab 

b. Mengaplikasikan teori-teori kebudayaan 
dalam analisis karyasastra dan budaya 
sesuai dengan kaidah akademis yang 
berlaku dengan bertanggungjawab 

c. Menganalisis proses perkembangan sub-
budaya dan format budaya lokal sesuai 
dengan kaidah akademis yang berlaku 
dengan bertanggungjawab 

d. Mengaplikasikan teori posmodernisme 
dalam analisis karya sastra dan budaya 
sesuai dengan kaidah akademis yang 
berlaku dengan bertanggungjawab 

e. Mengaplikasikan teori-teori gender 
danseksualitas dalam produk sastra dan 
budaya sesuai dengan kaidah akademis 
yang berlaku dengan bertanggungjawab 

f. Meneliti proses pembuatan film, teori 
film,dan perkembangan genre film sesuai 
dengan kaidah akademis yang berlaku 
dengan bertanggungjawab 

g. Menganalisis produk budaya cyber dan 
berbagai variannyaseiring dengan 
perkembangan teknologi cyber sesuai 
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dengan kaidah akademis yang berlaku 
dengan bertanggungjawab 

h. Menganalisis proses Amerikanisasi sesuai 
dengan kaidah akademis yang berlaku 
dengan bertanggungjawab 

i. Menganalisis tentang latar belakang 
munculnya subkultur, proses perubahan 
identitas budaya dalam berbagai macam 
media seperti film, situs internet, televisi, 
dan musiksesuai dengan kaidah akademis 
yang berlaku dengan bertanggungjawab 

4. Merumuskan solusi alternatif atas persoalan-
persoalan kebudayaandan mampu 
mempertanggungjawabkan solusi tersebut 
sesuai dengan kaidah yang berlaku dan secara 
akademis (Penyedia Solusi) 
a. Mengidentifikasi problematika budaya 

dalam masyarakat, melakukan penelitian 
dan menyusun tesis yang akan 
menawarkan solusi alternatif untuk 
mengatasi problematika tersebut. 

3.1.7 Kegiatan pendidikan 

Penyelenggaraan proses belajar-mengajar pada 
program magister ini dilaksanakan dalam sistem kredit 
semester (SKS) yang terprogram dengan total kredit 
yang harus ditempuh sebesar 43 sks. Kurikulum 
dijabarkan dalam sebaran mata kuliah yang dibagi 
dalam dua kelompok mata kuliah, yakni (1) mata kuliah 
wajib dan (2) mata kuliah pilihan.  
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Adapun tujuan umum penerapan sistem kredit 
dalam program ini adalah dimungkinkannya penyajian 
program dan proses belajar-mengajar yang lebih 
bervariasi dan fleksibel, sehingga memberikan 
kemungkinan yang lebih luas kepada mahasiswa untuk 
memilih serta merencanakan kegiatan belajar dari 
semester ke semester.  

3.1.8 Metode Pembelajaran 

Perwujudan sistem pendidikan dan metode 
pengajaran yang disajikan secara umum dibagi sebagai 
berikut: 
1)  ceramah dan diskusi, diselenggarakan sebagai 

pendalaman dan aplikasi teori-teori sastra dan 
budaya berbasis teknologi pembelajaran modern; 

2)  tutorial, yakni kelas konsultasi dan pendampingan 
yang diadakan sesuai dengan jadwal yang 
disepakati di luar jadwal reguler perkuliahan. Kelas 
tutorial didasarkan pada mata kuliah reguler 
tertentu agar mahasiswa memiliki banyak 
kesempatan berdiskusi dengan tim dosen/tutor 
dalam pengerjaan tugas perkuliahan 

3) tugas baca, presentasi makalah, dan seminar, 
dimaksukan untuk membina mahasiswa agar 
memiliki kemampuan mengomunikasikan gagasan 
secara ilmiah dan inovatif dengan metodologi yang 
sesuai; 

3) evaluasi pembelajaran dilakukan dengan sistem 
recalling materi perkuliahan (ujian teori) ataupun 
penugasan; 
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4)  menjelang akhir masa pendidikan, mahasiswa 
diwajibkan menulis tesis yang diawali dengan 
seminar proposal penelitian, sehingga langkah 
penelitian dapat berjalan sesuai dengan kaidah 
ilmiah dan memiliki bobot ilmiah yang tinggi dan 
dapat dipertanggungjawabkan.  

Setelah menempuh Program Magister Kajian 
Sastra dan Budaya di Fakultas Ilmu Budaya Universitas 
Airlangga dengan kredit 43-46 sks (termasuk tesis), 
lulusan berhak menyandang gelar strata-2, yakni 
dengan gelar Magister Humaniora (M.Hum.). 
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3.1.9 Struktur Kurikulum 

 

No. 

Kode 
Mata Kuliah 

Mata Kuliah 

Beban 
Studi 
(sks) 

Elemen 
Kompetensi 

 
Keterangan* 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Semester 1 

1 PHB601 Filsafat Ilmu  3 MKK Wajib 

2 BUU601 Teori Kebudayaan 3 MKK Wajib 

3 SSU601 Teori Sastra I: Dari Klasik sampai 
Modernisme 

3 MKB, MPB Wajib 

4 BUK601 Teori Kajian Budaya Kontemporer 3 MKB, MPB Wajib 

5 BUK602 Kajian Sastra dan Budaya Lokal  3 MKB, MPB Wajib 

Total Jumlah MK Wajib Semester 1 15   

Semester 2 

1 SSU602 Teori Sastra II:  Pascamodernisme 3 MKB, MPB Wajib 

2 PNB496 Metode Penelitian Sastra dan  
Budaya 

3 MKB, MPB Wajib 

 Sub Jumlah MK Wajib Semester 2 6   

3 Pilihan   

A SSU605 Sosiologi Sastra (Pilihan) 3 MKB, MPB Minat Sastra 

B SSU608 Naratologi (Pilihan) 3 MKB, MPB Minat Sastra 

C BUK603 Multikulturalisme (Pilihan) 3 MKB, MPB Minat Budaya 

D BUU602 Gender dan Seksualitas (Pilihan) 3 MKB, MPB Minat Budaya 

E SOK601 Kajian Sinema (Pilihan) 3 MKB, MPB Minat Budaya 

               Sub Jumlah MK Pilihan Semester 2 6 Pilihan Minat Sastra 

 9 Pilihan Minat Budaya 

Total Jumlah MK Wajib dan Pilihan Semester 2 12 Minat Sastra 

 15 Minat Kajian Budaya 

Semester 3 

1 PNB697 Rancangan Tesis dan Seminar  
Proposal Tesis 

4 MKB, MPB, 
MBB 

Wajib 

 Sub Jumlah MK Wajib Semester 3 4  

2 Pilihan   

A SSU606 Religiusitas dan  Spiritualitas dalam 
Sastra (Pilihan) 

3 MKB, MPB Minat Sastra 

B SSU604 Analisis Wacana (Pilihan) 3 MKB, MPB Minat Sastra 

C SSU603 Kajian Sastra Bandingan (Pilihan) 3 MKB, MPB Minat Sastra 

D BUK604 Kajian Budaya Cyber (Pilihan) 3 MKB, MPB Minat Budaya 

E BUK605 Kajian Wilayah: Kajian Sastra dan 
Budaya Amerika; Kajian Sastra dan 
Budaya Australia; Kajian Sastra dan 
Budaya Inggris (Pilihan) 

3 MKB, MPB Minat Budaya 

F SSU607 Kajian Subkultur (Pilihan) 3 MKB, MPB Minat Budaya 

Sub Jumlah MK Pilihan Semester 3 9 Pilihan Minat Sastra 

 9 Pilihan Minat Budaya 

Total MK Minat Sastra 13  

Total MK Minat Budaya 13  

Semester 4 

1 PNB699 Tesis 6 MKB, MPB Wajib 

Total JumlahMK Semester 4 6  

Jumlah Total MK Wajib dan Pilihan 46 Minat Sastra 

 49 Minat Kajian Budaya 

Syarat Beban Studi untuk Kelulusan    43SKS 
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3.1.10 Deskripsi Mata Kuliah 

 
Filsafat Ilmu (PHB601) 
Mata kuliah ini membahas konstruksi ilmu dan landasan 
penelaahan ilmu (ontologi, epistemologi, dan aksiologi), 
metode berpikir ilmiah, masalah kebenaran, dan 
hubungan ilmu dan kebudayaan. Setelah 
menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa dapat 
menerapkan cara berpikir reflektif kritis dalam dalam 
pengembangan keilmuan serta memiliki budaya 
meneliti.  
 
Teori Kebudayaan (BUU601) 
Mata kuliah ini akan memberikan pengertian dasar dan 
lanjut tentang toeri kebudayaan mulai dari teori yang 
paling awal (kuno) sampai teori yang paling baru 
(pascamodern). Mata kuliah ini juga membahas teori 
kebudayaan yang nonkonvensional seperti kritik 
kebudayaan avant garde, counter culture, sampai pada 
kritik kebudayaan Marxist. Pada akhir mata kuliah ini, 
mahasiswa mampu membedah berbagai fenomena 
kebudayaan dengan menggunakan teori kebudayaan 
yang telah dipelajari. Tidak menutup kemungkinan 
mahasiswa bahkan mampu untuk mengkritisi terori 
kebudayaan yang telah ada (Barat) dengan 
menggunakan pendekatan grounded theory atas 
fenomena budaya yang terjadi di Indonesia.  
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Teori Sastra I: Dari Klasik Sampai Modern (SSU601) 
Mata kuliah ini membahas tentang teori-teori sastra 
dari teori sastra yang paling klasik hingga modern, 
substansi teori-teori sastra, cara kerja masing-masing 
teori, serta pengaplikasian teori-teori tersebut dalam 
kaitannya dengan objek kajian sastra dan budaya. 
Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa 
dapat mengaplikasikan teori sastra dengan tepat dan 
akurat. 
 
Teori Sastra II: Dari Modern Sampai Pascamodern 
(SSU602) 
Mata kuliah ini membahas teori sastra yang bermula 
pada tahun 1960-an hingga yang paling baru. 
Mahasiswa akan dapat menggunakan pengetahuan 
yang diperoleh dari kelas ini pada sejumlah mata kuliah 
lain yang terkait. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini 
mahasiswa diharapkan mampu (1) memahami teori 
sastra dari yang paling awal sampai yang terbaru, dan 
(2) mengaplikasikan teori ini pada saat melakukan 
analisis karya sastra, wacana, atau budaya. 
 
Metode Penelitian Sastra dan Budaya (PNB496) 
Mata kuliah ini membahas tentang metode penelitian 
sastra dan budaya sebagai landasan dalam melakukan 
penelitian sastra. Di dalamnya juga membahas hakikat 
penelitian sastra dan budaya, keilmiahan dalam 
penelitian sastra dan budaya, serta perencanaan, 
pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sastra dan 
budaya. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, 
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mahasiswa dapat meneliti dengan kritis berbagai 
fenomena sastra budaya yang ada baik dalam budaya 
populer maupun dalam lingkup realitas keseharian yang 
lebih luas. 
 
Kajian Sastra dan Budaya Lokal (BUK602) 
Mata kuliah ini membahas wilayah kajian sastra dan 
budaya lokal, yang di dalamnya mencakup budaya-
budaya subkultur yang khas, dengan menggunakan 
perspektif teori-teori budaya. Kajian ini meliputi kajian 
sastra, budaya dan juga kajian teks kebudayaan lokal 
khususnya dalam 8 kebudyaan Jawa Timur subkultur 
seperti budaya Arek, budaya Madura, budaya Osing, 
budaya Matraman, budaya Pandalungan dll. Setelah 
menyelesaikan kuliah ini mahasiswa mampu 
memetakan dan mengidentifikasi kebudayaan lokal 
khusunya Jawa Timur dan berbagai varian dalam 
budaya subkulturnya. 
 
Gender dan Seksualitas (BUU602) 
Mata kuliah ini membahas wacana gender dan 
seksualitas yang direpresentasikan, baik dalam karya 
sastra maupun budaya populer seperti film, media 
massa, dan seni pertunjukan. Setelah menyelesaikan 
mata kuliah ini mahasiswa diharapkan (1) mampu 
memahami diskursus gender dan seksualitas yang 
sangat kompleks, cair, dan terkonstruksi secara sosial 
dan kultural, dan (2) mengaplikasikan teori-teori gender 
dan seksualitas dalam produk sastra dan budaya. 
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Kajian Subkultur (SSU607) 
Mata kuliah ini membahas isu dan tema teori-teori 
tentang dan dalam subkultur serta munculnya kajian 
subkultur. Mata kuliah ini akan menggunakan dan 
menganalisa berbagai macam media seperti film, situs 
internet, televisi, dan musik.Setelah menyelesaikan 
mata kuliah ini mahasiswa diharapkan (1) mampu 
menggunakan konsep subkultur sebagai konsep dasar 
dalam memahami fenomena subkultur, (2) memahami 
berbagai macam subkultur sebagai konsep sekaligus 
metode, dan (3) meningkatkan kemampuan 
pemahaman mahasiswa tentang alasan bagaimana dan 
mengapa subkultur ada dan berubah serta proses 
identitas yang terjadi sehubungan dengan hal tersebut. 
 
Naratologi (SSU608) 
Mata kuliah ini membahas naratologi secara umum, 
perkembangan dan variasinya, serta pemanfaatannya 
dalam analisis teks, baik teks sastra maupun nonsastra. 
Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa 
diharapkan (1) memahami perkembangan naratologi, 
(2) mampu memanfaatkan naratologi dalam analisis 
teks, dan (3) memahami komunikasi teks. 
 
Kajian Sinema (SOK601) 
Mata kuliah ini membahas teori film, perkembangan 
genre film, proses pembuatan film, dan proses adaptasi 
karya sastra ke layar perak dan sebaliknya. Setelah 
menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa diharapkan 
(1) memahami teori dan perkembangan genre film, (2) 
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memahami proses pembuatan film, dan (3) memahami 
hubungan karya sastra dan film. 
 
Kajian Sastra Bandingan (SSU603) 
Mata kuliah ini membahas tentang, faktor-faktor yang 
dapat dibandingkan sastra ke layar perak dan 
sebaliknya. Sastra yang dibadingkan meliputi sastra 
Inggris, Prancis, Indonesia, Amerika dan Arab.  
 
Kajian Budaya dan Sastra Amerika (BUK605)* 
Mata kuliah ini membahas budaya dan sastra Amerika, 
pluralitas budaya Amerika, proses Amerikanisasi, 
American Dream dan representasi budaya Amerika 
dalam karya sastra. Setelah menyelesaikan mata kuliah 
ini mahasiswa diharapkan (1) memahami keberagaman 
etnis dalam masyarakat Amerika (2) memahami proses 
Amerikanisasi melalui konsep “Salad Bowl” dan 
“Melting Pot” (3) memahami perkembangan sastra 
kontemporer Amerika. 
 
Kajian-kajian Wilayah  
Amerika/Australia/Asia Tenggara (BUK605)* 
Mata kuliah ini membahas budaya dan sastra Australia, 
pluralitas budaya Australia, proses Australisasi dan 
representasi budaya Australia dalam karya sastra. 
Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa 
diharapkan (1) memahami historiografi masyarakat 
Australia yang seringkali dikenal sebagai suku putihnya 
Asia (2) memahami keberagaman etnis dalam 
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masyarakat Australia (2) memahami perkembangan 
budaya dan sastra Australia. 
Matakuliah Kajian Budaya dan Sastra Amerika dan 
Kajian Budaya dan Sastra Australia karena merupakan 
mata kuliah kajian wilayah maka ditawarkan setiap 
semester gasal secara bergiliran. 
 
Rancangan Tesis dan Seminar Proposal Tesis (PNB697) 
Mata kuliah ini membahas rancangan awal tesis 
mahasiswa. Rancangan tersebut akan dilanjutkan 
menjadi sebuah proposal penelitian dengan bimbingan 
dari para dosen yang kompeten dan sesuai dengan 
materi penelitian mahasiswa. 
 
Sosiologi Sastra (SSU605) 
Mata kuliah ini membahas tentang relasi antara sastra 
dan masyarakat, wilayah kajian sosiologi sastra, 
klasifikasi sosiologi sastra, berbagai model-model kajian 
sosiologi sastra, serta orientasi analisis dan pemaknaan 
sosiologi sastra. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, 
mahasiswa dapat mengaplikasikan teori sosiologi sastra 
dalam berbagai model penelitian.  
 
Analisis Wacana (SSU604) 
Mata kuliah ini membahas berbagai tradisi dalam 
pembuatan makna (meaning-making) dalam teks 
dengan pendekatan pragmatics dan speech acts, 
conversation analysis, semiotics, discursive psychology, 
narrative analysis dan critical discourse analysis. 
Mahasiswa mempelajari tentang metode-metode 
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dalam analisis wacana dan bagaimana menganalisis 
data-data analisis wacana termasuk misalnya dokumen 
resmi, percakapan dan interview. Mahasiswa juga akan 
mempelajari perbedaan-perbedaan filosofis berbagai 
mazhab dalam analisis wacana. Setelah menyelesaikan 
kuliah ini mahasiswa mampu menganalisa secara kritis 
berbagai wacana yang baik dalam textual reseach 
maupun field research. 
 
Kajian Budaya Cyber (BUK604) 
Mata kuliah ini membahas berbagai aspek teknis dan 
sejarah sosio-kultural ICT (Information and 
Communication Technology), termasuk membicarakan 
tentang debat akademik awal tentang aspek sosial 
budaya ICT. Secara khusus mata kuliah ini 
membicarakan tentang bahasa cyber sebagai kekuatan 
budaya, hubungan masyarakat, budaya dan teknologi, 
konsep budaya cyber, permulaan dan pengembangan 
ICT dan subkultur teknologi. Setelah menyelesaikan 
kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisa 
produk budaya cyber dan berbagai variannya seiring 
dengan perkembangan teknologi cyber. 

 
Multikulturalisme (BUK603) 
Mata kuliah ini membahas berbagai teori dan isu-isu 
dalam kajian multikulturalisme. Setelah menyelesaikan 
mata kuliah ini mahasiswa diharapkan (1) mampu 
memahami diskusus multikulturalisme, (2) mampu 
menggunakan konsep-konsep multikulturalisme dalam 
sastra dan juga dalam berbagai fenomena 
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multikulturalisme pada berbagai teks kebudayaan 
lainnya.  
Religiusitas dan  Spiritualitas dalam Sastra(SSU606) 
Mata kuliah ini bertujuan untuk melihat dan kemudian 
membahas hubungan yang terjadi antara sastra, agama 
dan religiusitas, terutama untuk melihat bagaimana 
agama dan religiusitas terepresentasikan dalam karya-
karya sastra. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini 
mahasiswa diharapkan (1) mampu memahami 
representasi agama dan religiusitas dalam karya-karya 
sastra, (2) mampu melihat model hubungan yang 
terjadi antara sastra, agama dan religiusitas, dan (3) 
mampu menganalisa sirkulasi ideologis dari ketiga 
konsep di atas. 
 
Tesis (PNB699) 
Tesis merupakan mata kuliah yang menggunakan 
penalaran empiris atau non-empiris dan memenuhi 
syarat metodologi disiplin ilmu, dilaksanakan 
berdasarkan usulan penelitian yang telah disetujui oleh 
pembimbing dan panitia penilai usulan penelitian. Tesis 
dan disertasi sebagai karya akademik hasil penelitian 
mendalam yang dilakukan oleh mahasiswa program 
Pascasarjana secara mandiri dan berisi sumbangan bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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3.1.11 Daftar Nama Dosen dan Kepakaran 

3.1.11.1 Staf Pengajar dari Fakultas Ilmu Budaya 

 
Prof. Dr. I.B. Putera Manuaba, Drs., M.Hum. 
Profesor di bidang Sosiologi Sastra Universitas Airlangga 
ini merupakan Dosen Fakultas Ilmu Budaya aktif. Beliau 
juga salah satu penulis artikel yang banyak terbit di 
beberapa surat kabar, diantaranya Surabaya Post, Suara 
Pembaruan, Kompas, Jawa Pos, dan beberapa surat 
kabar lainnya. Penelitian yang banyak dilakukan oleh 
beliau banyak mengangkat tema tentang kehidupan 
masyarakat serta karya sastra yang berasal dari Pulau 
Dewata, Bali. 
 
Diah Ariani Arimbi, S.S, MA, Ph.D. 
Beliau merupakan salah satu alumnus pertama Jurusan 
Sastra Inggris Universitas Airlangga. Menempuh 
pendidikan magister di University of Northern Iowa, 
Amerika Serikat dan doktor di University of New South 
Wales, Australia, beliau sekarang menjabat sebagai 
Dekan Fakultas Ilmu Budaya dan Ketua Program Studi 
Magister Kajian Sastra dan Budaya. Sebagai ahli di 
bidang Kajian Perempuan dan Gender, banyak 
penelitian serta seminar beliau yang mengangkat tema 
tentang pergerakan perempuan dan penyetaraan 
gender di dunia. 
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Adi Setijowati, Dra., M.Hum. 
Beliau memperoleh gelar magister dari Universitas 
Gadjah Mada pada tahun 1995 dengan spesialisasi pada 
semiotika dan naratologi.Minat beliau yang sangat kuat 
pada Sastra Mandarin membuat beliau menjadi satu-
satunya ahli sastra Mandarin di Fakultas Ilmu 
Budaya.Beliau juga pernah menerjemahkan sajak 
Mandarin yang juga diterbitkan oleh penerbit 
Indonesia. 
 
Bramantio, S.S., M.Hum. 
Beliau merupakan lulusan terbaik Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Airlangga pada tahun 2005, dan langsung 
melanjutkan studinya di Universitas Indonesia, tetap 
dengan bidang yang sama yaitu Sastra Indonesia. 
Beberapa publikasi karya ilmiahnya banyak 
menyinggung tentang karya-karya sastra populer 
Indonesia yang sedang berkembang akhir-akhir 
ini.Supernova karya Dee merupakan satu dari beberapa 
novel Indonesia popular yang pernah beliau analisis. 
 
Listiyono Santoso, S.S, M.Hum. 
Beliau merupakan alumnus dari Universitas Gadjah 
Mada, baik gelar strata ataupun gelar magisternya 
diperoleh dari sana. Beliau juga pemerhati kesenian 
Jawa Timur, yang banyak dicerminkan didalam karya 
tulis ilmiahnya. Selama ini, beliau banyak menulis 
artikel untuk beberapa surat kabar nasional serta 
menjadi penulisbeberapa buku, diantaranya Demokrasi 
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Kultural Rakyat Tengger dan Pendidikan tanpa Filsafat 
Pendidikan. 
 
Puji Karyanto, S.S., M.Hum. 
Menjadi dalang ataupun pemain ludruk adalah sebagian 
dari hobinya.Lulusan magister Universitas Gadjah Mada 
ini merupakan dosen Fakultas Ilmu Budaya yang dekat 
dengan mahasiswa dan juga pemerhati kesenian Jawa 
Timur.Saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan I Fakultas 
Ilmu Budaya dan juga telah menulis beberapa karya 
ilmiah yang diterbitkan oleh Balai Bahasa Surabaya 
dalam jurnal ATAVISME. 
 
Dra. Nurwulan Ph.D 
Beliau mendapatkan titel S2 dan S3 dari universitas di 
Australia (University of Auckland dan Sydney 
University).Spesialisasinya di bidang sastra anak 
merupakan satu-satunya di Fakultas Ilmu Budaya.Selain 
itu beliau juga mendalami studi tentang maskulinitas, 
yang masih belum banyak dibahas dalam studi jender di 
Indonesia. Saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan II 
Fakultas Ilmu Budaya. 
 
Maimunah, S.S, M.Hum, M.A 
Beliau merupakan salah satu ahli tentang permasalahan 
Queer di Indonesia.Mengambil S2 di University of 
Sydney dengan spesialisasi Queer Film, beliau banyak 
menulis tentang segala sesuatu yang berhubungan 
dengan Queer di berbagai karya sastra dan dalam 
kehidupan masyarakat. Selain mendalami tentang 
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Queer, beliau juga mendalami tentang film.Beliau 
sekarang menjadi Sekretaris Program Studi Kajian 
Sastra dan Budaya Universitas Airlangga. 
 
Sudar Itafarida, Dra, M.Hum 
Kajian Amerika merupakan bidang yang menjadi 
spesialisasi beliau. Lulus program magister pada tahun 
1995 dari Universitas Gadjah Mada, beliau langsung 
menjadi staf pengajar pada Fakultas Sastra Universitas 
Airlangga. Drama dan Film merupakan bidang keahlian 
beliau yang diwujudkan dalam mata kuliah “Drama” 
dan “Film and Literature”. 
 
Drs. Hariawan Adji, S.T., S.S., M.Kes. 
Mendapatkan dua gelar master, yakni dari STFT Widya 
Sasana Malang di bidang Filsafat Teologi (2009) dan 
Biostatistik dari Universitas Airlangga (2000). Di tingkat 
sarjana, terdapat tiga gelar yang dimiliki yakni di bidang 
dari Filsafat Teologi (2005) dari STFT Widya Sasana 
Malang, Teknik Manajemen Industri (2000) dari 
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, serta Bahasa 
dan Sastra Inggris (1992) dari Universitas Airlangga. 
Beberapa karya yang perna ditulis adalah Sekolah 
Katolik Versus Sekolah Negeri: Suatu Analisis Sosial 
(2004), Dikotomi Makna Kebebasan bagi Manusia: Studi 
atas pandangan Erich Fromm tentang Kebebasan 
Manusia (2004), Kloning Manusia: Suatu Analisis Etika 
(2004) dan Pengembangan Model Pengajaran Bahasa 
(2000). Ia juga menerjemahkan Konstitusi Ordo 
Saudara-Saudara Santa Perawan Maria dari Gunung 
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Karmel (2006). Ia aktif di LSM Carmelite sebagai 
perwakilan Asia Oceania Australian dan sebagai 
sekretaris eksekutif Ordo Karmel Indonesia. 
 
Moch. Ali, S.S., MA. Min. 
Ahli Filologi Asia Tenggara dan kajian Yahudi ini 
mendapatkan gelar master di bidang filologi dari Baptist 
Theological Seminary, Semarang. Karya yang pernah 
ditulisnya diantaranya adalah Recognizing the 
Madurese Pesantren Kitabs: Revitalization and 
Maintenance of Endangered Madurese Language in 
Writings, Ia adalah direktur International Quran 
Gallery,Surabaya. Selain mengajar di Universitas 
Airlangga, Moch. Ali juga mengajar kitab di pesantren 
tentang Tafsir al-Iklil, dan menjadi pelatih (trainer) 
dalam kajian Christology Biblical Criticism.  
 
Dr. Ida Nurul Chasanah S.S., M.Hum 
Alumni Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas 
Airlangga, lalu menempuh magister ilmu sastra di 
Universitas Gadjah Mada. Meraih gelar Doktor di 
Universitas Airlangga. Bidang kajiannya meliputi puisi 
dan prosa Indonesia. Dikenal sebagai pemateri di 
banyak pelatihan menulis baik penulisan karya sastra 
maupun  
 
Kukuh Yudha Karnanta, S.S., M.A 
Alumni Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas 
Airlangga dan di tahun 2012 lulus dengan predikat 
wisudawan terbaik di Sekolah Pascasarjana jurusan 
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Magister Kajian Budaya dan Media Universitas Gadjah 
Mada Yogjakarta. Minat kajiannya pada sastra dan film. 
Mendapat beberapa penghargaan di bidang penulisan 
karya sastra dan film baik dari dalam maupun luar 
negeri. Artikel ilmiahnya dipublikasikan di Jurnal 
Atavisme, Jurnal Lakon, Jurnal Jentera, Jurnal Parafrase, 
Jurnal Komunikator, Jurnal Poetika, dll.  
 

3.1.11.2 Staf Pengajar dari Luar Fakultas Ilmu Budaya 

 
Dra. Rachmah Ida, M.Comms., Ph.D. 
Alumni pertama jurusan Komunikasiu Universitas 
Airlangga. Kemudian melanjutkan S2 di Edith Cowan 
University, PerthAustralia. Gelar Doctor di bidang 
Media Studies, dengan Major Media & Gender, 
diperoleh dari Curtin University of Technology Australia. 
Menjadi author untuk Edited Book internasional yang 
diterbitkan oleh penerbit-penerbit internasional. 
Keahlian dibidang Studi Media, Ekonomi & Politik 
Media, Penelitian Komunikasi dan Teori-teori Kritis. 
 
Prof. Dr. L. Dyson P, MA 
Kesarjanaan diperoleh di jurusan Ntropologi Fisipol UI, 
sedangkan S2 didapat juga dari Universitas Indonesia, 
sedangkan gelar doctor diperoleh di Universitas 
Airlangga. L. Dyson P, MA merupakan guru besar di 
bidang Antropologi Budaya di FISIP unair, dalam 
program ini yang bersangkutan selain sebagai ketua 
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program ilmu social  juga mengajar untuk mata kuliah 
Filsafat Ilmu. 
 
Aribowo, Drs., M.S. 
Merupakan mantan Ketua Dewan Kesenian Jawa Timur 
dan Dewan Kesenian Surabaya yang sekarang menjabat 
sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas 
Airlangga. Beliau adalah pemerhati kesenian Jawa 
Timur yang namanya sering muncul sebagai pembicara 
pakar ataupun  narasumber dalam beberapa surat 
kabar nasional ataupun siaran televisi nasional. 
 
 
Myrtati Dyah Artaria, Dra., M.A., Ph.D. 
Beliau merupakan staf pengajar di departemen 
Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Airlangga. Memperoleh gelar doctor di 
University of AdelaideAustralia pada tahun 2003 
dengan mengambil spesialisasi pada bidang 
antropologi.Beberapa buku yang telah beliau terbitkan 
diantaranya Metode Pengukuran Manusia dan 
Antropologi Dental. 
 
Dede Oetomo, Ph. D. 
Ahli linguistik ini mendapatkan gelar Ph.D. dari 
CornellUniversity (1984) di bidang Linguistik dan Studi 
Asia Tenggara. Gelar Master di bidang yang sama juga 
diperoleh dari CornellUniversity (1982). Penelitian yang 
pernah dilakukan diantaranya The Chinese of Pasuruan: 
a Study of Language and Identity in a Minority 
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Community in Transition dan Modifying Body, Self and 
Society: Towards a Social History of Waria (2003). Karya 
penting yang pernah ditulis ialah ”Memberi Suara pada 
yang Bisu (2001). Beberapa penghargaan yang 
diperoleh ialah Utopia Ward for Pioneering Gay Work in 
Asia (2001), Felipa de Souza Award  dari International 
Gay and Lesbian Human Rights Commission (1998) dan 
Ashoka Fellowship (Innovators for the Public), 1992. 
 
Sirikit Syah, M.A 
Praktisi dan akademisi di bidang media dan komunikasi 
ini meraih gelar Master in Communication, 
Westminster University, London, UK (thesis tentang 
‘The Implementation of Press Law and Press Ethics in 
Indonesia after Reformation and Its Constraints’). 
Dikenal juga sebagai penulis sastra yang produktif di 
Indonesia. Sambil memimpin Sirikit School of Writing, 
kini ia sedang dalam proses merampungkan studi 
doktoralnya (S3) di Universitas Negeri Surabaya.  

3.2 FAST TRACK 

Pada program reguler, kurikulum dirancang 
agar mahasiswa dapat menyelesaikan 144 sks program 
sarjana (S1) selama 8 semester (4 tahun) dan 
menyelesaikan 43 sks program magister (S2) selama 4 
semester (2 tahun), total S1 dan S2 187 sks selama 6 
tahun. Pada program jalur cepat (fast track), program 
dirancang agar mahasiswa dapat menyelesaikan 144 
sks  program sarjana (S1) dan 43 sks program magister 
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(S2) dalam waktu 5 tahun.  Jumlah total sks  program 
reguler  dan program jalur cepat sama 187 sks. 

Program jalur cepat (fast track) memberikan 
peluang bagi mahasiswa unggulan program sarjana 
(dengan kriteria IPK 3,51, lulus 4 tahun, dan nilai ELPT 
450) untuk mengambil mata kuliah program magister 
(S2) sebanyak 12 sks sebagai tabungan pada saat 
mahasiswa tersebut masih duduk di semester 7 dan 8 
pada program sarjana (S1). Setelah lulus program 
sarjana (S1), ia melanjutkan kekurangan 31 sks selama 1 
tahun (termasuk tesis).  

 
Tabel 1.  Mekanisme Program Fast Track 

S1  S2  Program Fast Track Keterangan 

S1 S2 

144 
sks 

43 
sks 

12 dari 43  sks 
S2 diambil 
pada      tahun 
ke-4 program 
S1  (semester 
7 dan 8) 

31 sks 
sisanya 
diambil 
pada tahun 
ke-5. 
Mahasiswa 
registrasi 
sebagai 
mahasiswa 
S2 hanya 
satu tahun 
pada tahun 
ke-5. Nilai 
rata-rata 12 
sks mata-

Mahasiswa 
S1 harus 
menye-
lesaikan S1 
pada tahun 
ke-4 
(semester 
8). 
Apabila 
mahasiswa 
tidak lulus 
S1 pada 
tahun ke-4, 
Program 
Fast Track 



Program Studi Magister Kajian Sastra dan Budaya 

79 

kuliah yang 
diambil 
pada tahun 
ke-4 
minimal 
3,5. 

gugur. 
Selanjutnya 
mengikuti 
program 
reguler 

 
Tabel 2.  Matriks sks Fast Track 

 

Jenjang SMT VII 
(S1) 
SMT I (S2) 

SMT VIII 
(S1) 
SMT II (S2) 

SMT 
III 
(S2) 

SMT 
IV 
(S2) 

TOTAL 
sks 
 

S1  
 

3,5 TH >11 sks 0 X X 144 

4 TH 10 sks 6 sks X X 144 

S2  
(MINAT 
SASTRA) 
  
(MINAT 
BUDAYA) 

Fast 
Track 

6 6 19-22 12-18 43-49 

Regule
r 

15 12 10-16 6 43-49 

Fast 
Track 

6 6 19-24 12-18 43-49 

Regule
r 

15 15 10-16 6 43-49 

TOTAL sks (S1 + S2)  187-192 
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Tabel 3. Mata Kuliah Wajib Semester I dan II Program Fast Track  

 Jenjang S2  SMT VII (S1) 
SMT I (S2) 

sks SMT VIII (S1) 
SMT II (S2) 

sks Keterangan 

MINAT SASTRA Teori Sastra Klasik - 
Modern 

3 Teori Sastra 
Modern - 
Posmodern  

3 Mahasiswa 
mengambil 
19-22 sks 
pada smt 3 
dan 12-18 
sks pada smt 
4 

Kajian Sastra dan 
Budaya Lokal 

3 Metode Penelitian 
Sastra dan  
Budaya 

3 

Jumlah 6 Jumlah 6 

MINAT BUDAYA Teori Sastra Klasik - 
Modern 

3 Teori Sastra 
Modern - 
Posmodern  

3 Mahasiswa 
mengambil 
19-22 sks 
pada smt 3 
dan 12-18 
sks pada smt 
4 

Kajian Sastra dan 
Budaya Lokal 

3 Metode Penelitian 
Sastra dan  
Budaya 
 

3 

Jumlah 6 Jumlah 6 
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 Tabel 4. Mata Kuliah Semester III dan Semester IV Program Fast Track 

No. Mata Kuliah Semester III 
sks 

Mata Kuliah Semester IV 
sks 

1 Filsafat Ilmu  3 Sosiologi Sastra (Pilihan Minat 
Sastra) 

3 

2 Teori Kebudayaan 3 Kajian Sastra Bandingan (Pilihan 
Minat Sastra) 

3 

3 Teori Kajian Budaya 
Kontemporer 

3 Multikulturalisme (Pilihan Minat 
Budaya) 

3 

4 Rancangan Tesis dan 
Seminar  Proposal Tesis 

4 Gender dan Seksualitas (Pilihan 
Minat Budaya) 

3 

5 Religiusitas dan  Spiritualitas 
dalam Sastra (Pilihan Minat 
Sastra) 

3 Kajian Sinema (Pilihan Minat 
Budaya) 

3 

6 Analisis Wacana (Pilihan 
Minat Sastra) 

3 Tesis 6 

7 Naratologi (Pilihan Minat 3 Mata Kuliah Wajib 6 
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Sastra) 

8 Kajian Budaya Cyber (Pilihan 
Minat Budaya) 

3 Mata Kuliah Pilihan  
(Minat Sastra atau Minat Budaya) 

3-9 

9 Kajian Budaya dan Sastra 
Amerika (Pilihan Minat 
Budaya) 

3 Jumlah (MK Wajib dan Pilihan)   12-18 

10 Kajian Subkultur (Pilihan 
Minat Budaya) 

3 

 Mata Kuliah Wajib 13 

 Mata Kuliah Pilihan (Minat 
Sastra atau Minat Budaya) 

9 

Jumlah (MK Wajib dan Pilihan)       22 
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BAB  IV 
MAGISTER ILMU LINGUISTIK 

 
4.1 Spesifikasi Program Studi Magister Ilmu Linguistik 

4.1.1 Riwayat Pendirian Program Studi 

Ilmu Linguistik dimulai sejak Zaman Yunani (abad 6 
SM). Pada awalnya, minat penelitian linguistik hanya pada 
bahasa-bahasa di Eropa. Akan tetapi, sejak abad ke-20, 
penelitian linguistik meluas ke bahasa-bahasa lain dan 
mencakup pemanfaatan teknologi, hubungan antara 
bahasa dan masyarakat, fungsi sosial bahasa, dll. Data dari 
Ethnologue (www.ethnologue.com) yang diakses pada 
tanggal 10 Mei 2013 menyebutkan terdapat 7.105 bahasa 
di dua ratus negara di dunia. Kebanyakan dari bahasa 
tersebut belum diteliti secara mendalam. Jumlah bahasa 
yang memiliki sistem tulisan hanya 2.261 bahasa. 

Indonesia memiliki sepuluh persen dari seluruh 
bahasa di dunia, sehingga jumlah total bahasa di Indonesia 
adalah sekitar 706 bahasa. Kebanyakan bahasa di 
Indonesia belum diteliti secara mendalam. Pada Kongres 
Bahasa ke-9 tahun 2008, baru tercatat 442 bahasa di 
Indonesia, jumlah itu pun masih belum memiliki 
kelengkapan analisis. Oleh sebab itu, perlu adanya ahli 
linguistik yang bisa berperan dalam melakukan penelitian 
terhadap bahasa-bahasa di Indonesia. Penelitian ini bisa 
mengangkat nama Indonesia di dunia internasional karena 
para ahli bahasa di negara lain akan tertarik untuk melihat 
hasil penelitian bahasa-bahasa lokal. Bahkan beberapa 
bahasa di Indonesia diteliti oleh orang asing. Hal ini bisa 
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disebabkan oleh masih kurangnya ahli linguistik di 
Indonesia yang mumpuni untuk menjadi peneliti bahasa.  

Selain sebagai peneliti bahasa, ahli linguistik juga 
bisa berperan dalam mengatasi masalah yang berkaitan 
dengan penerjemahan dan pengajaran bahasa. Semakin 
mudahnya perpindahan orang, barang, dan IPTEK 
membuat penerjemahan dan pengajaran bahasa menjadi 
kebutuhan. Hal ini memunculkan berbagai problematika 
yang membutuhkan pengambil keputusan, misalnya dalam 
menentukan terjemahan yang sesuai untuk suatu istilah 
baru yang belum ada padanannya dalam Bahasa Indonesia. 
Dalam hal pengajaran bahasa, baik bahasa asing maupun 
bahasa Indonesia, diperlukan pengambil keputusan untuk 
menentukan cara mengajar yang efektif dan efisien serta 
sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelajar. 

 
4.1.2 Identitas Program Studi 
Institusi Pemberi Gelar  : Universitas Airlangga 
Institusi Pembelajaran  : Fakultas Ilmu Budaya 
Gelar  : Magister Humaniora 

(M.Hum) bidang Ilmu 
Linguistik 

Nama Departemen  : Magister Ilmu Linguistik 
Alamat  : Jl. Dharmawangsa Dalam  

 Selatan, Surabaya 60286 
    Telepon. 031-5035676,  

Fax. 031-5035807 
Jenjang Studi   : S2 Pendidikan Akademik 
Tahun Pembukaan Resmi : 2013 
NomorSK Pendirian  : 12611 / UN3 / KR / 2013 
Tanggal SK   : 12 September 2013 
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4.1.3 Visi dan Misi 
Visi 
Program studi Magister Ilmu Linguistik adalah menjadi 
program studi yang mandiri, inovatif, dan terkemuka di 
tingkat nasional dan internasional. 
Misi 
Misi program studi Magister Ilmu Linguistik adalah  

a. Menyelenggarakan pendidikan akademik ilmu 
linguistik yang terkemuka di tingkat nasional dan 
internasional; 

b. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan 
yang inovatif dalam ilmu linguistik; 

c. Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang 
linguistik kepada masyarakat; 

d. Mengupayakan kemandirian dalam pelaksanaan 
Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkaitan 
dengan ilmu linguistik. 

 
4.1.4 Profil Lulusan 
Profil lulusan program studi Magister Ilmu Linguistik adalah 
a) peneliti dan b) pengambil keputusan. Deskripsi lebih 
lanjut untuk masing-masing profil tersebut adalah sebagai 
berikut: 

a. Peneliti  
Mampu melakukan penelitian mengenai aspek-

aspek kebahasaan yang mencakup aspek gramatika bahasa 
(bunyi, kata, dan kalimat), pemerolehan bahasa, 
penggunaan bahasa, dan hubungan antara bahasa dan 
masyarakat. 

b. Pengambil keputusan 
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Mampu mengambil keputusan mengenai aspek-
aspek pengajaran bahasa, penerjemahan, dan 
perencanaan bahasa baik untuk tujuan pelestarian bahasa 
maupun untuk tujuan penggunaan bahasa yang tepat 
dalam konteks tertentu, misalnya untuk iklan produk.    
 
4.1.5 Deskripsi Jenjang KKNI Level 8 
Berikut ini adalah deskripsi jenjang kualifikasi KKNI level 8 
(Setara S2) yang dikutip dari Buku Panduan Penyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) 2012.  

a. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, 
dan atau seni di dalam bidang keilmuannya atau 
praktek profesionalnya melalui riset, hingga 
menghasilkan karya inovatif dan teruji. 

b. Mampu memecahkan permasalahan sains, 
teknologi, dan atau seni di dalam bidang 
keilmuannya melalui pendekatan inter atau 
multidisipliner. 

c. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang 
bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta 
mampu mendapat pengakuan nasional maupun 
internasional. 

 
4.1.6. Capaian Pembelajaran dan Sub-Capaian 
Pembelajaran 
Pada akhir pendidikan, peserta didik program studi 
Magister Ilmu Linguistik, akan dapat: 

a. Mampu mengembangkan pengetahuan di bidang 
linguistik melalui pengkajian karya linguistik 
kontemporer sehingga diperoleh pemahaman 
yang mutakhir mengenai ilmu linguistik (Profil 
Peneliti). 
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b. Mampu memecahkan masalah kebahasaan dengan 
menggunakan pendekatan linguistik kontemporer 
sehingga menghasilkan solusi yang tepat dan 
sesuai untuk konteks permasalahan (Profil 
Pengambil Keputusan). 

c. Mampu mengelola riset yang bermanfaat bagi 
masyarakat dan keilmuan dengan menggunakan 
metodologi yang tepat sehingga menghasilkan 
penelitian yang dapat dipublikasikan di tingkat 
nasional maupun internasional (Profil Peneliti). 

 
Berikut ini adalah rincian sub-capaian pembelajaran dari 
masing-masing capaian pembelajaran. 

a. Mampu mengembangkan pengetahuan di bidang 
linguistik melalui pengkajian karya linguistik 
kontemporer sehingga diperoleh pemahaman yang 
mutakhir mengenai ilmu linguistik (Profil Peneliti). 

a.1. Mahasiswa mampu menerapkan teori linguistik 
kontemporer dalam penelitian kebahasaan sehingga 
menghasilkan penelitian yang inovatif. 
a.2. Mahasiswa mampu menganalisis filosofi bahasa 
dalam kehidupan dengan pendekatan filsafat yang 
tepat.  
a.3. Mahasiswa mampu menganalisis fenomena 
kebahasaan melalui pendekatan interdisipliner 
antara psikologi dan linguistik.  
a.4. Mahasiswa mampu menganalisis fenomena 
kebahasaan melalui pendekatan interdisipliner 
antara sosiologi dan linguistik.  
a.5. Mahasiswa mampu menganalisis masalah-
masalah yang berkaitan dengan tindak-tutur dalam 
masyarakat secara kritis.  
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a.6. Mahasiswa mampu menganalisis fenomena 
kebahasaan terkini di dalam bahasa Jepang, bahasa 
Indonesia, atau bahasa Inggris dengan menggunakan 
teori linguistik yang sesuai. 
 

b. Mampu memecahkan masalah kebahasaan dengan 
menggunakan pendekatan linguistik kontemporer 
sehingga menghasilkan solusi yang tepat dan sesuai 
untuk konteks permasalahan (Profil Pengambil 
Keputusan). 
b.1. Mahasiswa mampu memecahkan masalah 
kebahasaan dalam masyarakat  melalui perencanaan 
bahasa yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi 
masyarakat.  
b.2. Mahasiswa mampu memecahkan masalah yang 
berkaitan dengan pemerolehan bahasa kedua 
dengan menggunakan teori linguistik terapan.  
b.3. Mahasiswa mampu memecahkan masalah yang 
berkaitan dengan penerjemahan, pengajaran bahasa 
Jepang, pengajaran bahasa Inggris, atau pengajaran 
bahasa Indonesia dengan menggunakan teori 
linguistik yang tepat. 
 

c. Mampu mengelola riset linguistik yang bermanfaat 
bagi masyarakat dan keilmuan dengan 
menggunakan metodologi yang tepat sehingga 
menghasilkan penelitian yang dapat 
dipublikasikan di tingkat nasional maupun 
internasional (Profil Peneliti). 

c.1. Mahasiswa mampu melakukan penelitian yang 
menghubungkan ilmu linguistik dan kebudayaan 
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dalam menganalisis fenomena yang berkaitan 
dengan bahasa dan budaya.  
c.2. Mahasiswa mampu melakukan penelitian 
dengan menggunakan pendekatan linguistik korpus 
agar menghasilkan penelitian yang lebih 
mencerminkan penggunaan bahasa aktual.  
c.3. Mahasiswa mampu menulis proposal tesis yang 
berkualitas dan mempertahankannya dalam 
seminar.  
c.4. Mahasiswa mampu menulis tesis yang layak 
diterbitkan di jurnal nasional maupun internasional. 

 
4.1.7 Kegiatan Pembelajaran 

Penyelenggaraan proses belajar-mengajar pada 
program studi Magister Ilmu Linguistik dilaksanakan dalam 
sistem kredit semester (SKS) yang terprogram dengan total 
kredit yang harus ditempuh sebesar 44 sks. Kurikulum 
dijabarkan dalam sebaran mata kuliah yang dibagi dalam 
dua kelompok mata kuliah, yakni (1) mata kuliah wajib dan 
(2) mata kuliah pilihan. Untuk mata kuliah pilihan, 
konsentrasi bahasa dibagi menjadi tiga; bahasa Indonesia, 
bahasa Inggris, dan bahasa Jepang. 

Adapun tujuan umum penerapan sistem kredit 
dalam program ini adalah dimungkinkannya penyajian 
program dan proses belajar-mengajar yang lebih bervariasi 
dan fleksibel, sehingga memberikan kemungkinan yang 
lebih luas kepada mahasiswa untuk memilih serta 
merencanakan kegiatan belajar dari semester ke semester. 
 
4.1.8 Metode Pembelajaran 
 Perkuliahan di Prodi Magister Ilmu Linguistik 
menggunakan metode pembelajaran sebagai berikut:  
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 Ceramah: Pada kegiatan ceramah, dosen 
memberikan uraian tentang topik kuliah ke 
mahasiswa. Metode ini diharapkan membantu 
mahasiswa untuk memahami topik kuliah dengan 
tepat.  

 Diskusi: Kegiatan diskusi dilakukan dalam 
kelompok kecil yang terdiri dari 3-5 mahasiswa. 
Metode ini diharapkan bisa membuat mahasiswa 
aktif dalam memberikan pendapat dan 
menyelesaikan permasalahan secara mandiri. 

 Presentasi: Dengan metode ini, mahasiswa diminta 
menyajikan suatu topik secara lisan di depan kelas. 
Metode ini diharapkan bisa membangun 
kemampuan mahasiswa untuk percaya diri dalam 
mengkomunikasikan pendapat di depan banyak 
orang.  

 Konsultasi: Kegiatan konsultasi dilakukan secara 
individual, khususnya pada saat mahasiswa 
menulis proposal tesis dan tesis. Metode ini 
diharapkan menyediakan masukan yang lebih 
terfokus ke topik penelitian tertentu dari masing-
masing mahasiswa. 
 

4.1.9 Struktur Kurikulum 
Rincian mata ajar per semester ditunjukkan dalam struktur 
kurikulum yang ada pada tabel 3.2 
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Tabel 3.2. Struktur Kurikulum Prodi Magister Ilmu 

Linguistik 

No 
Mata Ajar: Perkuliahan Beban 

Studi 
(sks) 

Jenis 
Kompetensi 

Elemen 
Kompetensi Kode Nama 

Semester 1 

1.  Teori Linguistik 
Kontemporer 

3 U MKK 

2.  Filsafat Bahasa 3 U MPK 

3.  Linguistik 
Korpus 

3 U MKK 

4.  Linguistik 
Indonesia 

3 P MKB 

5.  Linguistik 
Jepang 

P MKB 

6.  Linguistik 
Inggris 

P MKB 

Sub-jumlah beban studi Sem. 
1 

12   

Semester 2 

7.  Teori 
Psikolinguistik 

3 U MKK 

8.  Teori 
Sosiolinguistik 

3 U MKK 

9.  Sosiopragmatik 3 K MKK 

10.  Linguistik 
Terapan 

3 P MKB 

Sub-jumlah beban studi Sem. 
2 

12   

Semester 3 

11.  Linguistik 3 K MKK 
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Kebudayaan 

12.  Penulisan dan 
Seminar 
Proposal Tesis 

3 U MBB 

13.  Perencanaan 
Bahasa 

3 K MKB 

14.  Problematika 
Pengajaran 
Bahasa Jepang 

3 P MKB 

15.  Problematika 
Pengajaran 
Bahasa 
Indonesia 

P MKB 

16.  Problematika 
Pengajaran 
Bahasa Inggris 

P MKB 

17.  Problematika 
Penerjemahan 

P MKB 

Sub-jumlah beban studi Sem. 
3 

12   

Semester 4 

18.  Tesis 8 U MBB 

Sub-jumlah beban studi Sem. 
4 

8   

Jumlah Beban Studi Prodi 44   

 

4.1.10 Deskripsi Mata Kuliah 
 
Teori Linguistik Kontemporer 
Mata kuliah ini memberikan pemahaman teori-teori dalam 
Fonetik, Fonologi, Morfologi, Sintaksis, dan Semantik untuk 
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memahami fenomena linguistik pada semua bahasa 
terutama bahasa yang dimiliki mahasiswa. 
 
Filsafat Bahasa 
Mata kuliah ini membahas sumber perhatian filsafat, 
kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi bahasa, filsafat 
analitik bahasa, hakikat bahasa dan hermeneutika 
(Gadamer, Habermas, Ricour, Derida), hakikat bahasa 
sebagai dasar filsafat teori bahasa (aliran strukturalisme), 
peranan bahasa dalam filsafat posmodernisme. 
 
Linguistik Korpus 
Mata kuliah ini memberikan penjelasan mengenai konsep 
dari korpus dan pendekatan linguistik korpus, mulai dari 
pembuatan korpus hingga cara menganalisis korpus dari 
beberapa bahasa. 
 
Linguistik Inggris 
Mata kuliah ini membahas perkembangan Bahasa Inggris, 
Konteks sosial Bahasa Inggris, serta aspek gramatika 
bahasa Inggris, yang mencakup fonologi, morfologi, 
sintaksis, dan semantik. 
Linguistik Indonesia 
Mata kuliah ini membahas tentang fonologi, morfologi, 
sintaksis dan semantik bahasa Indonesia dan bahasa-
bahasa lokal yang ada di Indonesia. 
 
Linguistik Bahasa Jepang 
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang membahas 
fonologi bahasa Jepang, morfologi Jepang, sintaksis 
Jepang, dan semantik Jepang serta fenomena kebahasaan 
terkini yang berhubungan dengan linguistik Jepang. 
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Teori Psikolinguistik 
Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang teori-
teori dasar tentang Proses Pemerolehan Bahasa, Sistem 
Pemrosesan Bahasa atau Informasi dan kelainan-kelainan 
bahasa yang disebabkan oleh gangguan otak manusia yang 
dibahas dalam Neurolinguistik 
 
Teori Sosiolinguistik 
Mata kuliah ini membahas bahasa dan masyarakat, variasi 
bahasa, ranah-ranah sosiolinguistik, komunitas tutur, 
diglosia, bilingualisme dan multilingualisme, perubahan 
bahasa, bahasa dan gender, bahasa dan kekuasaan, bahasa 
dan etnisitas. 
 
Sosiopragmatik 
Mata kuliah ini mengkaji beberapa aspek pragmatik secara 
mendalam. Kajian difokuskan pada (1) sejarah pragmatik, 
pendekatan pragmatk, pengertian pragmatik, objek kajian 
pragmatik dan lingkup kajian pragmatik, (2) perbedaan 
kajian pragmatik dan semantik, (3) teori tindak tutur, (4) 
peranan konteks dalam pragmatik, (5) deiksis, (6) prinsip 
kerja sama dan implikatur, dan (7) teori kesantunan 
komunikasi. 
 
Linguistik Terapan 
Mata kuliah ini membahas perkembangan dan ruang 
lingkup Applied Linguistics, teori dan praktik dalam Applied 
Linguistics, keterkaitan Applied Linguistics dengan disiplin 
lain, dan beberapa kontroversi dalam Applied Linguistics. 
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Linguistik Kebudayan 
Mata kuliah ini membahas tujuan dan konsep linguistik 
kebudayaan, tradisi dalam linguistickkebudayaan, teori-
teori budaya, diversivitas linguistik, bahasa dan makna 
budaya, etnografi komunikasi, interaksi komunikatif, 
segmentasi sosietal dan variasi inguistik, bahasa dan 
gender. 
 
Penulisan dan Seminar Penulisan Tesis 
Mata kuliah ini membahas cara menulis proposal tesis 
yang meliputi identifikasi masalah, kajian pustaka, dan 
metode penelitian. Mata kuliah ini juga mengajarkan 
teknik dan cara untuk memberikan presentasi. 
 
Perencanaan Bahasa 
Mata kuliah ini membahas (1) Perencanaan bahasa dan 
sosiolinguistik terapan, (2) Aspek politik dan sosial 
perencanaan bahasa, (3) Perencanaan bahasa dalam 
hubungannya dengan disiplin ilmu lainnya, (4) Sejarah 
perencanaan bahasa, (5) Teori, metode, dan aplikasi 
perencanaan bahasa. 
 
Problematika Pengajaran Bahasa Jepang 
Mata kuliah ini mencakup metode pengajaran bahasa 
Jepang terkini dengan berbasis empat kemampuan 
berbahasa, yaitu membaca, menulis, menyimak dan 
berbicara yang dapat digunakan untuk mendesain sebuah 
pengajaran bahasa Jepang, serta juga dipelajari bagaimana 
melakukan evaluasi hasil pembelajaran bahasa Jepang. 
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Problematika Pengajaran Bahasa Indonesia 
Mata kuliah ini mencakup metode pengajaran bahasa 
Indonesia terkini dengan berbasis empat kemampuan 
berbahasa, yaitu membaca, menulis, menyimak dan 
berbicara yang dapat digunakan untuk mendesain sebuah 
pengajaran bahasa Indonesia, serta juga dipelajari 
bagaimana melakukan evaluasi hasil pembelajaran bahasa 
Indonesia. 
 
Problematika Pengajaran Bahasa Inggris 
Mata kuliah ini mencakup metode pengajaran bahasa 
Inggris terkini dengan berbasis empat kemampuan 
berbahasa, yaitu membaca, menulis, menyimak dan 
berbicara yang dapat digunakan untuk mendesain sebuah 
pengajaran bahasa Inggris, serta juga dipelajari bagaimana 
melakukan evaluasi hasil pembelajaran bahasa Inggris. 
 
Problematika Penerjemahan 
Mata kuliah ini membahas proses penerjemahan bahasa 
sumber dan bahasa target, teori dan praktek 
penerjemahan, penggunaan bahasa untuk tujuan tertentu, 
dan masalah teoritis kajian penerjemahan. 
 
Tesis 
Mata kuliah ini memberikan bimbingan untuk menulis tesis 
dalam bidang ilmu Linguistik. Mata kuliah ini mencakup 
cara penulisan tesis, bagian-bagian utama dari suatu tesis, 
dan hal-hal yang perlu dicakup dalam setiap bagian 
tersebut. 
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BAB V 
FASILITAS 

 
5.1  Fasilitas Akademik 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga 
dilengkapi dengan sejumlah fasilitas untuk menunjang 
kegiatan belajarmengajar dan pengembangan ilmu. 
Beberapa fasilitas tersebut antara lain Laboratorium 
Keilmuan, Laboratorium Bahasa, Laboratorium Komputer, 
Ruang Multimedia, Perpustakaan, Penerbitan Ilmiah, Self 
Access Center, Zona Wi-Fi PINLABS, Kantin, Student Centre 
(SC) serta layanan Informasi Kesempatan Kerjadan 
Pengembangan Profesi. 

 
5.1.1  Bidang Kajian Keilmuan 
 Kegiatan penelitian sebagai bagian dari 
pengembangan ilmu di Fakultas Ilmu Budaya meliputi 
penelitian-penelitian dalam bidang kajian Bahasa dan 
Sastra Inggris, Bahasa dan Sastra Indonesia, Ilmu Sejarah, 
dan Kajian Studi Jepang. Di Fakultas Ilmu Budaya terdapat 
tiga laboratorium untuk pengembangan ilmu yaitu 
Laboratorium Bahasa dan Sastra Inggris, Laboratorium 
Bahasa dan Sastra Indonesia, Laboratorium Ilmu Sejarah. 
Masing-masing laboratorium menyelenggarakan berbagai 
kegiatan ilmiah seperti seminar, penelitian staf dosen, 
penyusunan rencana program penelitian, pengolahan data 
penelitian (baik penelitian tugas sarjana bagi mahasiswa 
maupun penelitian oleh staf dosen), kajian teori, 
dokumentasi laporan penelitian dan publikasi hasil-hasil 
penelitian untuk mendukung materi perkuliahan, serta 
pengabdian pada masyarakat. 
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Bidang kajian bahasa dan sastra Indonesia meliputi 
penelitian mengenai karya sastra Indonesia baru dan 
modern, karya sastra asing yang telah diterjemahkan ke 
dalam bahasa Indonesia, karya sastra anak-anak/remaja, 
dan komik dari berbagai sudut pandang atau prespektif 
teori sosiologik, semiotik, resepsi, dekonstruksi hingga 
relevan dengan keadaan dan kondisi saat ini. Penelitian-
penelitian mengenai bahasa Indonesia meliputi masalah-
masalah di bidang kebahasaan seperti sosiolinguistik, 
etnolinguistik, psikolinguistik, linguistik terapan, 
dialektologi, morfologi, sintaksis, wacana. Bidang kajian 
filologi juga dilakukan sehubungan dengan masih banyak 
naskah-naskah kuno yang belum pernah dikaji. 

Bidang kajian bahasa dan sastra Inggris meliputi 
penelitian mengenai karya-karya sastra Inggris dan 
masalah-masalah kebahasaan dengan pengantar bahasa 
Inggris. Penelitian bidang sastra Inggris dilakukan dengan 
pendekatan dari berbagai prespektif teoretis antara lain: 
struktural, semiotik, intertekstual, psikologi, dekonstruksi, 
resepsi, dan feminis. Bidang kebahasaan mencakup aspek 
fonologis, morfologis, sintaksis, semantis, sosiolinguistik, 
etnolinguistik, psikolinguistik, linguistik terapan, 
dialektologi, leksikografi, dan wacana. Selain itu, 
pengembangan pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa 
kedua (bahasa asing) juga mendapat perhatian. 

Bidang kajian Ilmu Sejarah meliputi penelitian-
penelitian mengenai peristiwa-peristiwa sejarah di 
Indonesia dan dunia, serta kajian mengenai benda-benda 
sejarah, seperti sejarah perkembangan kota, sejarah 
revolusi, sejarah maritim, sejarah perekonomian, sejarah 
kebudayaan Indonesia, sejarah sosial, sejarah agraria, 
kearsipan, permuseuman dan lain sebagainya. 



Fasilitas 

102 

Bidang kajian Sastra Jepang meliputi kegiatan 
penelitian tidak hanya dalam lingkup keilmuan bahasa dan 
sastra Jepang saja melainkan meliputi seluruh aspek kajian 
tentang Jepang, antara lain filsafat, politik, sosiologi, 
sejarah dan kebudayaan Jepang. Dalam pelaksanaan 
kegiatan penelitian juga akan dilakukan kerjasama 
antarprogram studi di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya, 
maupun dengan instansi lain di luar Universitas Airlangga. 
 
5.1.2  Laboratorium Bahasa 

Sebagai pendukung kegiatan belajar mengajar, 
Fakultas Ilmu Budaya memiliki  5 buah laboratorium 
bahasa (Lantai I= 2 buah, lantai II= 2 buah, dan lantai III=1 
buah). Laboratorium tersebut memiliki 110 booth. 
Laboratorium ini diperuntukkan bagi semua program studi 
di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya. 
 
5.1.3 Laboratorium Komputer 

Laboratorium Komputer bertujuan memberikan 
pengetahuan teoritis dan ketrampilan praktis dalam 
menggunakan komputer dalam berbagai program seperti 
MS Office, Windows, dan Internet kepada mahasiswa. 
Untuk menunjang berbagai program dan kegiatan 
pelatihan, Laboratorium Komputer dilengkapi dengan 
berbagai sarana penunjang antara lain ruang ber-AC, buku-
buku tentang komputer, instruktur, koneksi internet, dan 
sejumlah perangkat hardware dan software komputer. 

 
5.1.4 Ruang Multimedia 

Ruang Multimedia ditujukan untuk memfasilitasi 
proses belajar mengajar dua arah. Selain merupakan 
fasilitas untuk pemutaran bahan-bahan ajar baik yang 
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bersifat audio maupun audio-visual seperti film, animasi, 
dan musik, laboratorium ini dapat dipakai untuk 
pertunjukan hasil karya mahasiswa.  

 
5.1.5 Perpustakaan 

Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya berfungsi 
menunjang kegiatan proses belajar mengajar bagi 
mahasiswa dan dosen. Koleksi perpustakaan tersebut 
antara lain buku ajar, buku referensi, jurnal ilmiah, skripsi, 
tugas akhir, hasil penelitian dosen dan mahasiswa, 
majalah, koran, kaset, CD-ROM dan sebagainya. 

 
5.1.6 Penerbitan Ilmiah 

Fakultas Ilmu Budaya menerbitkan jurnal ilmiah 
Mozaik: Jurnal Ilmu Humaniora. Jurnal ini diterbitkan dua 
kali setahun (April dan Oktober).Jurnal inimemiliki tujuan 
utama sebagai wadah sosialisasi hasil-hasil penelitian staf 
dosen Fakultas Ilmu Budaya, kajian-kajian teoritis, artikel 
akademik dan terjemahan tulisan-tulisan yang penting.  

Selain itu Program Studi Magister Kajian Sastra dan 
Budaya menerbitkan Jurnal Lakon. Jurnal ini diluncurkan 
pertamakali pada bulan Juli 2012. Direncanakan jurnal ini 
akan menjadi jurnal ilmiah Mahasiswa S2 yang terbit 
setahun dua kali. 

 
5.1.7 SelfAccessCenter 

Self Access Center Fakultas Ilmu Budaya 
memberikan layanan dan fasilitas berupa: 

a. berbagai koleksi buku, VCD dan kaset untuk 
pembelajaran dan pengajaran bahasa asing; 

b. informasi dan referensi mengenai pendidikan, 
bahasa dan budaya asing; 
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c. majalah, jurnal dalam bahasa Inggris; 
d. program rutin pemutaran film, tutorial bahasa 

asing, dan kesenian; 
e. saluran stasiun televisi luar negeri; 
f. CD-ROM  dan program komputer untuk belajar 

bahasa Inggris; dan 
g. suasana yang santai dan akrab untuk secara 

mandiri berlatih praktek berbahasa asing. 
 

5.1.8 Zona Wi-Fi 
Zona Wi-Fi yang disediakan oleh Fakultas Ilmu 

Budaya bertujuan mempermudah mahasiswa dalam 
mencari berbagai macam materi atau informasi dari 
internet utamanya yang berkaitan dengan kegiatan 
perkuliahan. 

 
5.1.9 PUSAT BAHASA 

PUSAT BAHASAmerupakan pusat informasi dan 
layanan bahasa asing. PUSAT BAHASA memberikan 
layanan kursus dalam bahasa Inggris, Arab, Jepang, 
Mandarin, Belanda, Jerman, danPerancis untuk civitas 
akademika UNAIR dan masyarakat umum. Di samping itu 
PINLABS juga memberikan pelayanan lain, seperti In-house 
Training, Uji Kemahiran Bahasa (ELPT, ITP, IBT, dan TOEIC), 
dan penerjemahan dan editing untuk bahasa Indonesia-
Inggris atau Bahasa Inggris-Indonesia. 

 
5.1.10 Beasiswa 

Fakultas Ilmu Budaya memberikan layanan untuk 
memperoleh beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan 
kurang mampu. Beasiswa tersebut antara lain: BBM, PPA, 
Supersemar, Bank Indonesia, PT. Sun Life Financial, Bank 
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Mayapada, Pertamina YKPP, BCA Finance,Pertamina, 
Sumitomo, dll. 

 
5.1.11  Informasi Kesempatan Kerja dan Pengembangan 

Profesi 
Informasi kesempatan kerja lulusan Fakultas Ilmu 

Budaya dapat ditemukan pada bagian Kemahasiswaan 
yang terintegrasi dengan Pusat Pembinaan Karier dan 
Kewirausahaan (PPKK) Universitas Airlangga. 
 
5.2  Fasilitas Lain 
5.2.1   Ruang Teater 

Ruang teater ini ditujukan untuk menjadi tempat 
mengembangkan kemampuan teater para anggota civitas 
akademika Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. 
Penggunaan ruang teater untuk latihan maupun panggung 
joglo (berada di halaman belakang Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Airlangga) dapat dilakukan dengan mengatur 
jadwal. 

 
5.2.2 Studio Musik 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga 
memiliki perangkat alat musik modern yang ditempatkan 
di ruang studio. Penggunaan ruangan dan alat-alat 
tersebut  disesuaikan dengan jadwal kegiatan perkuliahan 
sehingga tidak mengganggu aktivitas perkuliahan.  
 
5.2.3 Gamelan dan Kulintang 

Fakultas Ilmu Budaya menyediakan alat-alat musik 
tradisional antara lain seperangkat gamelan dan kulintang. 
Fasilitas ini dapat dimanfaatkan oleh civitas akademika 
Fakultas Ilmu Budaya. Penggunaan ruangan dan alat-alat 
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tersebut  disesuaikan dengan jadwal kegiatan perkuliahan 
sehingga tidak mengganggu aktivitas perkuliahan. 
 
5.2.4 Auditorium 

Fakultas Ilmu Budaya memiliki sebuah auditorium 
yang mampu menampung 500 kursi. Auditorium ini 
digunakan untuk kegiatan-kegiatan akademik baik berupa 
seminar, lokakarya,  kegiatan seni, ataupun sebagai ruang 
pameran. 
 
5.2.5 Ruang Visual Language Product (VLP) 

Fakultas Ilmu Budaya memiliki sebuah ruang yang 
disebut Ruang VLP. Ruang ini dipergunakan untuk 
mengolah materi-materi audio-visual baik lagu maupun 
film.   
 
5.2.6 Mushola 

Fakultas Ilmu Budaya juga menyediakan fasilitas 
peribadatan bagi umat muslim. Fasilitas ini berlokasi di 
gedung Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga di 
dekat tempat parker sepeda motor. 
 
5.2.7 Student Center (SC) 
 Fakultas Imu Budaya menyediakan tempat 
kegiatan bagi mahasiswa yaitu Student Center yang 
digunakan untuk sekretariat BEM, BLM, BSO, Kahima, dan 
lain-lain berpusat di Studen Center yang ada di belakang 
gedung Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. 
 
5.2.8 Kantin 

Fakultas Ilmu Budaya juga menyediakan fasilitas 
kantin yang berlokasi di belakang gedung Fakultas Ilmu 
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Budaya Universitas Airlangga. Selain itu, juga ada Kantin 
Kewirausahaan yang dikelola mahasiswa yang tergabung 
dalam Kopmib (Komunitas Pengusaha Muda FIB)  berada di 
depan di sebelah barat gedung Fakultas Ilmu Budaya. 
 
5.2.9 Ruang Sidang 

Ruang Sidang Fakultas Ilmu Budaya ada 2 (dua) 
buah ruangan yaitu di lantai I (R. 110) dan Ruang sidang 
yang ada dilantai 2 (dua). Ruang sidang lantai I 
berkapasitas sekitar 25 orang dan digunakan untuk rapat 
atau kepanitiaan apabila ada kegiatan akademik, dan 
Ruang Sidang lantai 2 berkapsitas sekitar 100 orang dan 
bisa digunakan untuk rapat, seminar, pelatihan dan lain-
lain. 
 
5.2.10 Lahan Parkir 

Lahan parkir Fakultas Ilmu Budaya disediakan 
untuk parkir mahasiswa, dosen dan tenaga Kependidikan 
dan lahan parkir saat ini tidak menampung sepeda motor 
mahasiswa dikarenakan sangat banyaknya motor 
mahasiswa sehingga fakultas menambah lahan parkir 
Pascasarjana yang tidak dipakai dan akhirnya 
dimanfaatkan oleh fakultas untuk dibuat parkir yang 
dibuatkan jembatan untuk menuju ke tempat parkir 
tersebut dan akhirnya bisa membantu menampung sepeda 
motor mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya.  
 
 
 
5.2.11 Unit Kajian Kebudayaan Jawa Timur (UK2JT) 
 Unit Kajian Kebudayaan Jawa Timur (UK2JT) 
disediakan untuk para dosen dan mahasiswa yang 



Fasilitas 

108 

berminat meneliti kebudayaan Jawa Timur. Selain itu, 
apabila ada pihak lain yang ingin bekerjasama dalam 
bidang Penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang 
berhubungan dengan kebudayaan yang ada di Jawa Timur. 
Selama ini Unit Kajian Kebudayaan Jawa Timur (UK2JT) 
sudah bekerjasama dengan Pemprof Jatim, Pemkot dan 
Pemkab, dan pihak-pihak terkait yang ada di Jawa Timur 
dalam bidang Penelitian Kebudyaan dan Pemetaan Seni 
Jawa Timur.  
 
5.2.12 Unit Penelitian Publikasi dan Dokumentasi 
(UP2D) 

Unit Penelitian Publikasi dan Dokumentasi (UP2D) 
memfasilitasi penelitian dosen (bersama Tim Mahasiswa) 
di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya berupa hibah 
kompetisi riset dengan dana POPA Fakultas Ilmu Budaya 
atau berasal dari  Unit Penunjang lainnya. Selain itu, UP2D 
memfasilitasi dosen dalam publikasi ilmiah baik hasil 
penelitian maupun publikasi ilmiah lainnya yang melalui 
proses penilaian tim redaksi Jurnal Mozaik. Bagi tulisan 
artikel ilmiah yang memenuhi syarat akan diterbitkan 
dalam Jurnal Mozaik tersebut. 
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Lampiran 1 

PEDOMAN TEKNIS PENULISAN TESIS 

 
BAHAN YANG DIGUNAKAN  

1. Kertas yang digunakan adalah HVS putih 80 gram 
ukuran A4 (21X29,7cm).  

2. Sampul tesis berupa hard cover berwarna putih 
3. Antara bab yang satu dengan bab lain diberi 

pembatas kertas berwarna biru muda 
4. Tali pembatas tesis berwarna ungu tua 
5. Tepi hardcover diberi nama, NIM, judul tesis, 

tahun penyerahan tesis dan logo Universitas 
Airlangga 

 
PENGETIKAN  
1. Pengetikan naskah tesis dan dilakukan dengan 

komputer, pengaturan lay-out sebagai berikut :  

 Margin atas  : 4 cm dari tepi kertas  

 Margin kiri  : 4 cm dari tepi kertas  

 Margin bawah  : 3 cm dari tepi kertas  

 Margin kanan  : 3 cm dari tepi kertas  
 
2. Pengetikan hanya dilakukan pada satu muka kertas, 

tidak diketik bolak-balik.  
3. Jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman.  

a. Ukuran font 12 untuk isi naskah.  
b. Ukuran font 16 dan tebal untuk judul dalam 

bahasa indonesia serta 14 dan tebal untuk 
judul dalam bahasa lnggris.  
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c. Ukuran font 12 dan tebal untuk nama penulis 
pada judul. 

d. Ukuran font 14 dan tebal untuk nama lembaga 
pada judul. 

e. Spasi Double. 
 
SPASI (JARAK ANTAR BARIS) 

1. Jarak antar baris adalah dua spasi.  
2. Kalimat diketik dengan alignment rata kiri dan 

kanan (justified) kecuali judul bab, judul tabel, dan 
judul gambar yang diketik dengan alignment 
tengah.  

   
ABSTRACT dan ABSTRAK  

1. Pengetikan Abstract dan Abstrak  

 Penulisan Abstract dan Abstrak ditulis dengan 
urutan: tulisan ABSTRACT/ABSTRAK – judul 
Tesis– isi Abstract/ Abstrak.  

 Nama penulis tidak perlu dicantumkan. 

 Antara alenia satu dengan alenia berikutnya 
pada Abstract/Abstrak ditulis tanpa spasi. 
Kalimat pertama pada alenia pertama ditulis 
menjorok ke dalam (indent). 

 Abstrak ditulis dalam Bahasa Inggris 
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TESIS 

 
JUDUL 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Oleh 

Nama 

NIM 

 

Magister Kajian Sastra dan Budaya 

Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Airlangga 

Surabaya 

2016 
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JUDUL 

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar 

Magister Humaniora 

Pada Magister Kajian Sastra dan Budaya 

Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Airlangga 

 
Oleh 

Nama 

NIM 

 

Magister Kajian Sastra dan Budaya  

Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Airlangga 

Surabaya 

2016 
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Lampiran 2 : Lembar Pengesahan 

Tesis ini telah disetujui untuk diujikan 

Pada Tanggal ……….. 

 

Oleh 

Pembimbing 1 

 

 

 

Nama Dosen 

NIP. 

 

 

 

Pembimbing II 

 

 

 

Nama Dosen 

NIP. 

 

 

 

Mengetahui 

Ketua Program Studi 

 

 

 

Nama Dosen 

NIP. 
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Tesis ini telah dipertahankan di hadapan komisi penguji 

Pada tanggal ………… 

 

Komisi Penguji Tesis 

Ketua 

 

 

Nama Dosen 

NIP 

 

Anggota 

Nama Dosen (Penguji 1) Nama Dosen (Penguji 2) 

 

 

NIP.    NIP. 

 

Nama Dosen (Penguji 3)  Nama Dosen (Penguji 4) 

 

 

NIP.    NIP. 
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Lampiran 3 : Abstrak 

Lampiran 3 : AbstrakABSTRAK/ABSTRACT 

 

JUDUL 

….……………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………….. 

………………………………………………………

………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

Kata Kunci/Keywords : 
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DAFTAR ISI 

Lampiran 4 : Contoh Daftar Isi 
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Lampiran 4 : alur pelaksanaan yudisium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahasiswa 
meminta form 

pengajuan 
yudisium setelah 

melaksanakan 
sidang thesis ke 
Sekretariat S2 

Mahasiswa yang telah 
menyelesaikan revisi 
wajib menyerahkan 
thesis yang telah 
ditandatangani oleh 
masing-masing dosen 
pembimbing. 
Jumlah thesis yang 
wajib dikumpulkan 
sebanyak 3, yaitu : 

1. Prodi 
2. Ruang Baca 
3. Perpustakaan 

Ketentuan Penjilidan Thesis : 
a. Jilid hardcover berwarna 

putih 
b. Tali pembatas berwarna 

ungu tua 
c. Batas lembar per-bab 

berwarna biru 
d. Tepi hardcover diberi nama, 

nim, judul thesis, tahun 
penyerahan thesis dan logo 
unair 

 

Menyerahkan CD sebanyak 3, 
yaitu : 

CD diberi Nama – NIM – Judul 
Thesis dan  
a. Prodi  Softcopy thesis dan 

jurnal.  
Tata cara penulisan jurnal 
harap diperhatikan. Prodi tidak 
akan memberikan ACC apabila 
tidak sesuai dengan ketentuan 
jurnal lakon 

b. Ruang Baca  Softcopy thesis 
c. Perpustakaan  Softcopy 

thesis 

Syarat sumbangan buku : 
a. Terbitan buku minimal 10 tahun 

terakhir dan pembahasannya 
sesuai dengan kajian sastra dan 
budaya 

b. Menyerahkan buku sebanyak 3 
buah : 

 Prodi (1 buah) 

 Ruang Baca (2 buah) 
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SURAT PERNYATAAN 

FOTO BERJILBAB 

 

Bersama dengan surat ini, saya : 

Nama   : 

…………………………………………………. 

NIM   : 

…………………………………………………. 

Program Studi  : Magister Kajian Sastra dan 

Budaya Fakultas ilmu Budaya, Universitas Airlangga 

 

Dengan ini menyatakan bahwa saya menggunakan jilbab di 

seluruh foto yang saya buat dengan penuh kesadaran, tanpa 

paksaan dari pihak manapun. Jika di kemudian hari ada 

penyalahgunaan dari foto-foto tersebut, maka hal tersebut 

di luar dari tanggung jawab saya. 

 

Demikian pernyataan ini saya buat. Terima Kasih. 

 

       

   Surabaya, …………………… 

   Yang membuat pernyataan, 
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   (Nama dan NIM) 



Lampiran 7 Alur Pelaksanaan Wisuda 

120 

 

Lampiran 7  : Alur Pelaksanaan Wisuda 
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Lampiran 8 : contoh Cover CD 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Disusun Oleh : 
NAMA 

NIM 
 

 
 
 

MAGISTER KAJIAN SASTRA DAN BUDAYA 
FAKULTAS ILMU BUDAYA 
UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SURABAYA 
2016 

TESIS 
JUDUL TESIS 


