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KEPUTUSAN
REKTOR UNTVERSITAS KATOLIK PARAITYANGAN

Nomor: III/PRT/20 1 1 -08/1 48

TENTANG

STANDAR KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS MAHASISWA
UNIVERSITAS KAT OLIK PARAITYANGAN

REKTOR LINIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Menimbang bahwa untuk memiliki daya saing tinggi di era globalisasi, dipandang perlu
diupayakan agar lulusan Universitas Katolik Parahyangan memiliki kemampuan
bahasa Inggris yang mencapai suafu level minimal tertentu;
bahwa level minimal tertentu kemampuan bahasa Inggris yang perlu dimiliki oleh
lulusan Universitas Katolik Parahyangan harus terukur sesuai dengan standar

kemampuan bahasa Inggris yang diakui secara internasional;
bahwa upaya untuk mendorong peningkatan kemampuan bahasa Inggris
mahasiswa agar dapat mencapai level minimal yang ditargetkan perlu diatur
dengan Keputusan Rektor Universitas Katolik Parahyangan.

bahwa dipandang perlu dan telah disepakati untuk mengubah dan menyesuaikan
Keputusan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor: III/PRT/2O06-061160
tentang Persyaratan Kemampuan Bahasa Inggris Mahasiswa Program Sarjana dan
Program Diploma 3 Universitas Katolik Parahyangan.

Mengingat 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan;

3. Statuta Universitas Katolik Parahyangan Tahun 2005;
4. Rencana Strategis Universitas katolik Parahyangan 2008-2012.

Menetapkan

MEMUTI]SKAN

STANDAR KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS
MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN PASCASARJANA

UNIVERSITAS KATOLIK PARAITYANGAN

Pasal I
Ketentuan Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

(1) Mahasiswa adalah mahasiswa pada program Sarjana atau Pascasarjana di lingkungan Universitas
Katolik Parahyangan mulai dari Angkatan 2006 dan selanjutnya;

(2) Pusat Pendidikan Berkelanjutan (selanjutnya disingkat PPB) adalah unit pelaksana teknis di
lingkungan Universitas Katolik Parahyangan yang tugasnya antara lain menyelenggarakan kursus
dan tes bahasa Inggris bagi sivitas akademika Universitas Katolik Parahyangan, 
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b.

c.
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(3) Test of English as Foreign Language (TOEFL) adalah tes kemampuan bahasa Inggris bagi yang

bukan native speaker untuk memakai dan mengerti bahasa Inggris dalam pembicaraan, ditulis, dan

didengarkan dalam lingkungan akademik, yang diselenggarakan oleh Educational Testing Service

(ETS) New Jersey, Amerika Serikat, atau oleh PPB IINPAR, atau penyelenggara TOEFL lain yang

diakui resmi oleh ETS;

(4) International English Language Testing System (IELTS) adalah tes kemampuan bahasa Inggris

bagi yang bukan native speaker untuk belajar ke perguruan tinggi atau migrasi.

Pasal2
Skor Minimal

Setiap mahasiswa program Sarjana dan Pascasarjana wajib memiliki kemampuan bahasa Inggris yang

dinyatakan berdasarkan hasil tes di PPB UNPAR, atau pada lembaga penyelenggara tes resmi di luar

UNPAR, dengan skor minimal sebagai berikut:
(l) Skor 500 (lima ratus) yang diperoleh melalui pelaksanaan tes TOEFL dengan metode tes terlulis

(paper b as e d T OEFL), atau

(2) Skor 59-60 (lima puluh sembilan sampai enam puluh) yang diperoleh melalui pelaksanaan tes

TOEFL dengan metode tes melalui internet (internet basedTOEFL), atau

(3) Skor 173 (seratus tujuh puluh tiga) yang diperoleh melalui pelaksanaan tes TOEFL dengan metode

tes menggunakan komputer (computer basedTOEFL), atau

(4) Skor 5,0 (lima koma nol) yang diperoleh melalui pelaksanaan tes IELTS.

Pasal3
Pelaporan Skor Tes

(l) Laporan skor TOEFL hasil tes yang diselenggarakan di PPB UNPAR disampaikan oleh Kepala

PPB (selanjutnya disingkat Ka PPB) kepada Kepala Biro Administrasi Akademik dan

Kemahasi swaan (selanj utnya di singkat Ka BAAK) ;

(2) Laporan skor TOEFL atat skor IELTS hasil tes yang diperoleh mahasiswa dari lembaga

penyelenggara tes di luar UNPAR:
a. mahasiswa wajib melaporkan nilai yang diperoleh kepada Ka PPB beserta bukti-bukti yang

dimilikinya, untuk divalidasi apakah skor tersebut benar-benar diterbitkan oleh lembaga

penyelenggara tes yang resmi;

b. Ka PPB menyampaikan semua skor yang dinilai sah kepada Ka BAAK;
c. Ka PPB memberitahukan secara tertulis semua hasil tes yang dinilai tidak sah kepada

mahasiswa yang bersangkutan, dengan tembusan kepada Ka BAAK;
(3) Ka BAAK menyampaikan semua skor yang telah divalidasi oleh Ka PPB kepada Dekan Fakultas

dan Direktur Pascasarjana untuk direkam dan dicetak pada Lembar Hasil Studi (LHS) mahasiswa.

Pasal4
Batas \ilaktu Pemenuhan

Skor TOEFL minimal atau skor IELTS minimal sesuai Pasal 2, harus telah dicapai oleh mahasiswa
Universitas Katolik Parahyangan mulai Angkatan Tahun 2006 dan seterusnya, selambat-lambatnya:
(1) pada saat evaluasi studi Tahap II untuk program Sarjana;
(2) sebelum ujian Tesis untuk program pascasarjana Magister;
(3) sebelum ujian kualifikasi untuk program Doktor.



(l)

Pasal5
Pemberian Dispensasi

Mahasiswa yang belum berhasil mencapai skor TOEFL minimal atau skor IELTS minimal sesuai

Pasal 2 dan Pasal 4, meskipun telah mengikuti kursus danlatat telah menempuh tes minimal 8

(delapan) kali, akan tetapi telah mencapai skor paper based TOEFL minimal 450 (ekivalen dengan

skor 39-40 internet based TOEFL, skor 133 computer based TOEFL, atalu 4,0 skor IELTS) dan

telah memenuhi semua persyaratan lain untuk mengikuti pdisium kelulusan, dapat memohon

dispensasi kepada Rektor dengan mengajukan permohonan tertulis melalui Dekan Fakultas atau

Direktur Pascasarjana, dengan diketahui oleh Ketua Program Studi yang bersangkutan, dan

dilampiri lengkap dengan bukti-bukti upaya yang telah dilakukannya.

Mahasiswa yang terancam kehabisan waktu studi, dan telah memenuhi semua persyaratan lain

untuk mengikuti yudisium kelulusan, kecuali masih tetap belum berhasil mencapai skor TOEFL

minimal atau skor IELTS minimal sesuai Pasal 2 dan Pasal 4, meskipun telah mengikuti kursus

danlatal telah menempuh tes minimal 8 (delapan) kali, dapat memohon dispensasi kepada Rektor

dengan mengajukan permohonan tertulis melalui Dekan Fakultas atau Direktur Pascasarjana,

dengan diketahui oleh Ketua Program Studi yang bersangkutan, dan dilampiri lengkap dengan

bukti-bukti upaya yang telah dilakukannya..

Pasal6
Sanksi

Mahasiswa dilarang keras menggunakan cara-cara yang tidak jujur guna memenuhi skor TOEFL

atau skor IELTS minimal yang disyaratkan pada Pasal2;
Mahasiswa yang terbukti melakukan cara-cara tidak jujur dalam upayanya memenuhi skor TOEFL

atau skor IELTS minimal yang disyaratkan pada Pasal2, maka:

a. skor TOEFL atau skor IELTS yang dilaporkan dinyatakan tidak berlaku;

b. namanya diumumkan pada papan pengumuman PPB;

c. yang bersangkutan harus mengajukan permohonan maaf secara tertulis, yang ditujukan kepada

Rektor, Dekan Fakultas atau Direktur Pascasarjana, dan Ketua Program Studi yang

bersangkutan;

(2)

(1)

(2)

d. yang bersangkutan dijatuhi sanksi

Nomor: IIVPRT/2005-08/105-SK

Penjatuhan Sanksi.

sesuai Keputusan Rektor Universitas Katolik Parahyangan

Tentang Peraturan Tata Tertib Mahasiswa dan Prosedur

Pasal T

Penutup

(1)

(2)

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Rektor Universitas Katolik Parahyangan

Nomor: III/PRT/2006-061160 Tentang Persyaratan Kemampuan Bahasa Inggris Mahasiswa

Program Sarjana Dan Diploma 3 Universitas Katolik Parahyangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini berlaku mulai Semester Ganjil Tahun Akademik 2011-2012.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 18 Agustus 2011

Rektor Universitas Katolik Parahyangan,

Dr. Cecilia Lauw


