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KATA PENGANTAR
KETUA STIKES MUHAMMADIYAH CIREBON
Buku Pedoman Akademik ini merupakan panduan akademik bagi seluruh
mahasiswa

selama

mengikuti

kegiatan

belajar

mengajar

di

STIKes

Muhammadiyah Cirebon. Buku ini sangat berguna untuk mahasiswa dalam
merencanakan perkuliahan dan membuat keputusan tentang perkuliahan seperti
Administrasi Pendaftaran dan Masa Studi Mahasiswa, Cuti Akademik dan HerRegistrasi setelah Cuti Akademik, Sistem SKS, Kurikulum, dan Pelaksanaan
Perkuliahan, Evaluasi Kemajuan Belajar Mahasiswa, Beasiswa, Administrasi
Kegiatan Belajar Mengajar, Pengolahan Hasil Belajar, Kelulusan dan Penerbitan
Ijazah, Gelar Akademik dan Sebutan Profesional, Sanksi Akademik serta
pelaksanaan aturan akademik lainnya. Informasi berkenaan dengan sumber
daya manusia dan sarana prasarana yang sangat penting dalam menunjang
proses perkuliahan. Perubahan dapat terjadi sewaktu-waktu bila ada kebijakan
baru yang harus disesuaikan.
Dengan adanya buku pedoman ini diharapkan dapat membantu
lancarnya kegiatan belajar mengajar mahasiswa sehingga dapat mencapai hasil
yang memuaskan karena efektif dan efisien.
Kami berharap semoga mahasiswa yang membaca buku pedoman ini
dapat memperoleh gambaran tentang perkuliahan dan panduan administratif
akademik di STIKes Muhammadiyah Cirebon. Kami menyadari bahwa buku ini
belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan kritik demi
kesempurnaan buku pedoman ini.

Cirebon, Agustus 2019
Ketua,
STIKes Muhammadiyah Cirebon

Hj. Ilah Sursilah, S.Si.T.,M.Kes
NIK. 06.06.001
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KEPUTUSAN KETUA STIKES MUHAMMADIYAH CIREBON
Nomor :473/Kep/III.3-AUM/D/2019
Tentang
PEDOMAN AKADEMIK STIKES MUHAMMADIYAH CIREBON
TAHUN AKADEMIK 2019/2020
Menimbang

:

a.

b.

c.
Mengingat

:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Memperhatikan

:

bahwa dalam rangka memberikan gambaran kepada mahasiswa tentang
perkuliahan dan panduan administratif akademik di STIKes Muhammadiyah
Cirebon akademik maka diperlukan Pedoman Akademik;
bahwa guna mencapai maksud huruf a sebagaimana tersebut di atas, perlu
ditetapkan Pedoman Akademik STIKes Muhammadiyah Cirebon Tahun
Akademik 2019/2020 yang berlaku sebagai pedoman bagi mahasiswa sehingga
dapat menjalankan proses belajar mengajar di STIKes Muhammadiyah Cirebon;
bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Ketua;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
Keputusan Mendikbud RI No. 0363/U/1982; tentang Pola Dasar Program
Pendidikan Diploma Non Kependidikan.
Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan No. HK.02.05/I/III/2/08794/2011 tentang Kurikulum Inti
Pendidikan Diploma III Kebidanan.
SK Kemenristek DIKTI No. 563/KPT/I/2017 tentang Perubahan Bentuk dari
Akademi Kebidanan Muhammadiyah Cirebon menjadi Sekolah Tinggi Ilmu
Kesehatan Muhammadiyah Cirebon
Keputusan Menristekdikti RI No. 332/KPT/I/2019 tentang Izin Pendirian
Program Studi Pendidikan Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidan Sekolah Tinggi
Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Cirebon

Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan
Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

MEMUTUSKAN :
Menetapkan

:

Keputusan Ketua STIKes Muhammadiyah Cirebon tentang Pedoman Akademik
STIKes Muhammadiyah Cirebon tahun akademik 2019/2020.

PERTAMA

:

KEDUA

:

KETIGA

:

Pedoman Akademik STIKes Muhammadiyah Cirebon Tahun Akademik 2019/2020
sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
Pedoman Akademik ini berlaku bagi seluruh Civitas Akademika
STIKes
Muhammadiyah Cirebon.
Pedoman Akademik ini merupakan suatu pedoman dan petunjuk kegiatan akademik
pada STIKes Muhammadiyah Cirebon

KEEMPAT

:

Keputusan ini berlaku untuk Tahun Akademik 2019/2020
Ditetapkan di Cirebon, 16 Agustus 2019
Ketua,

Hj. Ilah Sursilah, S.Si.T.,M.Kes.
NIK. 06.06.001
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pengelolaan perguruan tinggi melibatkan banyak pihak dengan berbagai
kepentingan, sehingga perlu didukung oleh sivitas akademika STIKes
Muhammadiyah

Cirebon

yaitu

mahasiswa

dan

dosen serta

tenaga

kependidikan/administrasi diyakini akan menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas-tugas akademik yang merupakan tugas utama perguruan tinggi.
Masalah yang sering muncul dalam penyelenggaraan administrasi akademik
antara lain:
1. Pemahaman prosedur dan alur informasi Administrasi Akademik oleh
Sivitas Akademika belum optimal
2. Perubahan kebijakan pendidikan yang sering dalam waktu singkat harus
disikapi

dan

diikuti

oleh

segenap

sivitas

akademika

STIKes

Muhammadiyah Cirebon.
Oleh karena itu, perlu diterbitkan Buku Pedoman Akademik yang dapat
memberi arah bagi Pimpinan STIKes, Program Studi, Dosen, Staf
Administrasi, dan Mahasiswa.
Pedoman Akademik ini mengikat semua komponen akademik yang ada di
lingkungan STIKes Muhammadiyah Cirebon, sehingga penyelenggaraan
administrasi mengacu pada satu sistem yang baku. Dengan demikian,
Pedoman Akademik ini memilki kemantapan yang dinamis yang berlaku pada
semua unit di lingkungan STIKes Muhammadiyah Cirebon.
B. Ruang Lingkup
Ruang lingkup administrasi akademik yang dimuat dalam Pedoman
Akademik ini yaitu:
1. Pendahuluan
2. Administrasi Pendaftaran dan Masa Studi Mahasiswa
3. Cuti Akademik dan Her-Registrasi setelah Cuti Akademik
4. Sistem SKS, Kurikulum, dan Pelaksanaan Perkuliahan
5. Evaluasi Kemajuan Belajar Mahasiswa
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6. Beasiswa
7. Administrasi Kegiatan Belajar Mengajar
8. Pengolahan Hasil Belajar
9. Kelulusan dan Penerbitan Ijazah
10. Gelar Akademik dan Sebutan Profesional
11. Sanksi Akademik
12. Laporan Hasil Proses Akademik dan Standar Mutu
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BAB II
ADMINISTRASI PENDAFTARAN DAN
MASA STUDI MAHASISWA
A. Administrasi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru
STIKes Muhammadiyah Cirebon mempunyai ketentuan umum penerimaan
calon mahasiswa baru yaitu:
1. Dapat melanjutkan studi di semua program studi sesuai minat, bakat, dan
kemampuan
2. Dapat memilih dua pilihan program studi
3. Dapat menentukan salah satu pilihan program studi sesuai dengan hasil
ujian masuk.
Saat ini STIKes Muhammadiyah Cirebon menyelenggarakan Program
Diploma, Program Sarjana dan Program Profesi
1. Program Diploma dan Program Sarjana (S1)
Penerimaan mahasiswa baru Program Diploma dan Program Sarjana
(S1) dilakukan melalui jalur PMDP, Jalur Umum tanpa tes dan melalui
jalur tes.
a. Jalur Penelusuran Minat Dan Prestasi (PMDP)
Sipenmaru Jalur Penelusuran Minat dan Prestasi (PMDP) adalah
jalur seleksi bagi calon mahasiswa baru yang dilakukan berdasarkan
seleksi prestasi akademik. Seleksi Sipenmaru Jalur PMDP yang
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1) Terdaftar sebagai siswa SMA, MA dan SMK yang terakreditasi
2) Persyaratan nilai (tidak memiliki nilai kurang dari 85) untuk
setiap mata ajar sejak semester I sampai dengan semester V
3) Mempertimbangkan penghargaan/prestasi calon peserta
4) Pemilihan calon dilakukan sebelum ujian tulis jalur reguler
(umum)
5) Peserta mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan:
a) Fotocopy

ijazah/STTB

yang

dilegalisir

keterangan lulus dari kepala sekolah

3 | Buku Pedoman Akademik Tahun Akademik 2019/2020

atau

surat

Kode/No: Form/Std/A.2.b.00)

b) Pas Foto warna terbaru ukuran 4x6 cm= 3 lembar, 3x4 = 3
lembar
c) Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari sekolah (baru lulus
sekarang)/ Kepolisian (bagi calon mahasiswa lulusan satu
tahun sebelumnya atau lebih membawa surat kelakuan dari
kepolisian)
d) Foto copy Akte Kelahiran
e) Foto copy rapot dari kelas X s.d. kelas XII (Rata-rata nilai
85)
f)

Tanpa biaya pendaftaran

b. Seleksi Jalur Reguler (Umum).
Jalur reguler ini diberikan bagi calon mahasiswa baru yang tidak
berkualifikasi seperti tersebut di PMDP. Sehingga calon peserta
diwajibkan mengikuti ujian tertulis. Adapun peserta ujian jalur reguler
(umum) harus mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan :
1) Fotocopy ijazah/STTB yang dilegalisir atau surat keterangan
lulus dari kepala sekolah
2) Pas Foto warna terbaru ukuran 4x6 cm= 3 lembar, 3x4 = 3
lembar
3) Surat Keterangan Berkelakuan

Baik dari sekolah (baru lulus

sekarang)/ kepolisian (bagi calon mahasiswa lulusan satu tahun
sebelumnya

atau

lebih

membawa

surat

kelakuan

dari

kepolisian)
4) Foto copy Akte Kelahiran
5) Biaya pendaftaran Rp. 200.000
c. Jalur Bidik Misi
Jalur Bidik Misi adalah jalur yang diberikan kepada calon mahasiswa
untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan
tinggi dengan bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan
Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang memiliki potensi
akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Calon peserta
diwajibkan mengikuti ujian tertulis.
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Adapun peserta ujian jalur Bidik Misi harus mengisi formulir
pendaftaran dengan melampirkan :
1) FC Kartu Indonesia Pintar (KIP) / Kartu Keluarga Sejahtera
(KKS) / Kartu Indonesia Sehat (KIS)
2) Surat

Keterangan

Pemberdayaan

Miskin

Perempuan

(SKM)
dan

dari

Dinas

Perlindungan

Sosial,

Anak

Kota

Cirebon
3) Fotocopy ijazah/STTB yang dilegalisir atau surat keterangan
lulus dari kepala sekolah
4) Pas Foto warna terbaru ukuran 4x6 cm= 3 lembar, 3x4 = 3
lembar
5) Surat Keterangan Berkelakuan

Baik dari sekolah (baru lulus

sekarang)/ kepolisian
6) Foto copy Akte Kelahiran
7) Free uang pendaftaran

2. Program Profesi
STIKes Muhammadiyah Cirebon saat ini telah mendapat ijin untuk
menyelenggarakan

Program

Profesi Bidan

tapi belum

menerima

mahasiswa baru dikarenakan belum meluluskan Program Sarjana Bidan.
Adapun syarat pendaftaran program profesi Bidan antara lain:
a. Fotokopi Ijazah dan transkrip nilai S1 Bidan
b. Pas Foto warna terbaru ukuran 4x6 cm= 3 lembar, 3x4 = 3 lembar
c. Surat Keterangan Berkelakuan

Baik dari sekolah (baru lulus

sekarang)/ kepolisian (bagi calon mahasiswa lulusan satu tahun
sebelumnya atau lebih membawa surat kelakuan dari kepolisian)
d. Foto copy Akte Kelahiran
e. Biaya pendaftaran Rp. 200.000
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B. Penerimaan Mahasiswa Pindahan
1. Mahasiswa pindahan dan melanjutkan studi yang terdiri dari tiga (3)
kategori yaitu:
a. Pindahan dari Perguruan Tinggi lain dengan ketentuan status
program studinya terakreditasi/minimal sama dengan program studi
yang dituju (Lampirkan fotokopi SK/Sertifikat Akreditasi dari BAN-PT
atau lembaga akreditasi lainnya), asal Perguruan Tinggi, Program
Studi,

NIM

dan

Nama

Mahasiswa

terdaftar

pada

laman

forlap.dikti.go.id dengan status Keluar (Mengundurkan Diri)
b. Pindahan

lintas

program

studi di

lingkungan/internal STIKes

Muhammadiyah Cirebon, NIM dan Nama Mahasiswa harus terdaftar
pada laman forlap.dikti.go.id
c. Melanjutkan studi setelah lulus Program Diploma, Sarjana dari
Semua

Perguruan

Tinggi,

dengan

ketentuan

sama

dengan

mahasiswa pindahan dengan syarat asal perguruan tinggi, program
studi,

NIM

dan

Nama

Mahasiswa

terdaftar

pada

laman

forlap.dikti.go.id dengan status lulus.
2. Mahasiswa pindahan diberi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) sama seperti
mahasiswa baru, tetapi diberi kode khusus
3. Transkrip Akademik (Daftar Nilai) mahasiswa, dikonversi ke dalam
lembar penyetaraan nilai yang disesuaikan dengan kurikulum yang
berlaku di program studi dan ditandasahkan oleh Ketua Program Studi
dan WAKET serta diketahui/disetujui KETUA STIKes.
4. Persyaratan administrasi lainnya sama dengan prosedur penerimaan
mahasiswa baru
5. Mendapat (Surat) persetujuan pindah dari Perguruan Tinggi asal
mahasiswa yang bersangkutan
6. Perpindahan mahasiswa antar Program Studi di internal STIKes
Muhammadiyah

Cirebon

diperlakukan

sebagaimana

ketentuan

mahasiswa pindahan dari luar STIKes Muhammadiyah Cirebon dan
harus ada surat menyurat resmi antar program studi terkait.
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C. Registrasi Mahasiswa
Setiap semester mahasiswa melaksanakan dua macam registrasi
1. Registrasi Administrasi
Registrasi Administrasi yaitu proses kegiatan pendaftaran diri mahasiswa
baru di BAAK dengan persyaratan tertentu yang wajib dipenuhi dan
dilaksanakan calon mahasiswa dengan tujuan agar secara resmi
terdaftar sebagai mahasiswa STIKes Muhammadiyah Cirebon.
2. Registrasi Akademik
Registrasi Akademik yaitu proses kegiatan melaporkan diri ke STIKes
Muhammadiyah Cirebon setelah registrasi administrasi dilaksanakan,
yang wajib dipenuhi dan dilakukan oleh mahasiswa agar dapat mengikuti
kegiatan akademik pada semester berjalan.
Registrasi adalah daftar ulang yang dilakukan oleh mahasiswa baru,
sedangkan yang dilakukan oleh mahasiswa lama disebut her-registrasi.
a. Registrasi
Registrasi dapat dilayani apabila mahasiswa memenuhi dan dapat
menunjukkan persyaratan sebagai berikut:
1) Kartu peserta ujian masuk atau kartu pendaftaran
2) Membayar biaya pendidikan
3) Mengisi formulir registrasi (daftar ulang)
4) Fotokopi KTP
5) Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing
program studi

b. Her-Registrasi
Mahasiswa lama yang akan mengikuti kegiatan proses belajarmengajar pada semester berjalan wajib melakukan her-registrasi
dengan syarat dan prosedur sebagai berikut:
1) Mahasiswa aktif harus:
a) Melampirkan bukti pembayaran uang kuliah
b) Mengisi Kartu Rencana Studi (KRS)
2) Mahasiswa yang sementara terputus studinya karena cuti untuk
aktif kembali, harus:
a) Mengisi formulir her-registrasi
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b) Melampirkan bukti pembayaran uang kuliah
c) Mengisi Kartu Rencana Studi (KRS)
d) Menunjukkan surat izin cuti akademik (SK Cuti Akademik)
e) Menunjukkan surat izin aktif kuliah kembali dari BAAK
3) Mahasiswa

yang

tinggal

atau

sedang

menyusun

atau

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir (LTA, skripsi) dan masuk
pada semester baru/berikutnya wajib mengisi KRS.

D. Masa Studi Mahasiswa
1. Masa studi mahasiswa STIKes Muhammadiyah Cirebon ditetapkan
sebagai berikut:
a. Program Diploma Tiga (D-3) paling lama 4 (empat) tahun akademik
b. Program Sarjana (S-1) paling lama 7 (tujuh) tahun
c. Pendidikan profesi setelah program sarjana paling lama 3 (tiga) tahun
akademik
2. Apabila sampai batas masa studi tersebut mahasiswa belum dapat
menyelesaikan

studinya,

maka

mahasiswa

tersebut

dinyatakan

gagal/keluar. Tetapi bila mahasiswa tersebut masih berminat untuk
melanjutkan studinya (kuliah kembali) dapat mendaftar kembali sebagai
mahasiswa baru dengan status mahasiswa pindahan (konversi), dengan
memperoleh NIM baru sesuai dengan tahun masuk dan nilai yang telah
diperoleh dapat diakui melalui penyetaraan nilai yang disesuaikan
dengan kurikulum yang berlaku.
3. Masa studi mahasiswa pindahan atau melanjutkan studi/kuliah sebagai
berikut:
a. Dari program diploma tiga ke program sarjana minimal menempuh
perkuliahan tiga (3) semester
b. Melanjutkan studi dari program sarjana baik pindahan atau
mahasiswa yang belum lulus sampai batas maksimal studi, minimal
menempuh perkuliahan selama 3 (tiga) semester
4. Ketentuan Lain
a. Mahasiswa yang belum lulus sampai batas waktu maksimal masa
studi tidak berhak menerima ijazah, gelar akademik, dan hak-hak lain
layaknya seorang lulusan dan dinyatakan keluar
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b. Mahasiswa yang tidak aktif dan tidak her-registrasi selama 2 (dua)
semester berturut-turut dinyatakan MENGUNDURKAN DIRI dan
status pada pelaporan PDPT dinyatakan KELUAR (K)
c. Jika mahasiswa STIKes Muhammadiyah Cirebon yang tidak dapat
menyelesaikan studi karena habis masa studi tetapi ingin kuliah
kembali, maka yang bersangkutan mendaftar sebagai mahasiswa
baru dengan status mahasiswa pindahan dengan ketentuan sebagai
berikut:
1) Tidak melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru
2) Menempuh perkuliahan setelah penyetaraan mata kuliah dengan
kurikulum yang berlaku.
d. Berikut ini status mahasiswa pada Forlap Dikti berdasarkan peraturan
dan ketentuan pelaporan PDPT
1) C (Cuti)
2) N (Non Aktif)
3) K (Keluar)
4) L (Lulus)
5) D (Drop Out)
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BAB III
CUTI AKADEMIK DAN HER-REGISTRASI
SETELAH CUTI AKADEMIK
A. Cuti Akademik
1. Pengertian Umum
Cuti akademik adalah masa jeda tidak kuliah selama satu semester atau
lebih bagi mahasiswa STIKes Muhammadiyah Cirebon karena alasan
tertentu dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan ditetapkan
dengan Keputusan Ketua STIKes.
Cuti Akademik diatur sebagai berikut:
a. Cuti akademik diberikan setelah mendapat izin tertulis dari Ketua
STIKes atau pejabat yang ditunjuk
b. Mahasiswa yang telah habis masa studinya tidak diperkenankan lagi
mengajukan cuti akademik
c. Mahasiswa tahun pertama terdaftar sebagai mahasiswa, tidak
diperbolehkan cuti akademik. Kecuali dengan alasan yang kuat dan
mendesak atau darurat dapat diberikan cuti akademik, tetapi masa
cuti tersebut diperhitungkan sebagai masa studi aktif
d. Mahasiswa yang sedang cuti akademik tidak berhak mengikuti
kegiatan akademik
e. Mahasiswa yang setelah cuti akademik tidak melakukan pendaftaran
ulang untuk aktif kembali (her registrasi0 status kemahasiswaannya
menjadi batal (tidak aktif) dan tidak diperkenankan mengikuti
kegiatan akademik maupun menggunakan fasilitas akademik yang
tersedia.
2. Persyaratan Mengajukan Cuti
a. Waktu cuti akademik tidak boleh lebih dari dua (2) semster berturutturut
b. Telah mengikuti program pendidikan minimal dua (2) semester
berturut-turut
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c. Hak untuk cuti akademik maksimal, ditentukan sebagai berikut:
1) Dua (2) semester bagi program Diploma tiga (3) dan Profesi
2) Empat (4) semester bagi program sarjana (S-1)
d. Telah melunasi semua kewajiban yang berhubungan dengan
keuangan semester sebelumnya
e. Waktu

pengurusan

cuti

akademik

ditentukan

sebagaimana

tercantum dalam kalender akademik.

3. Prosedur Mengajukan Cuti Akademik
a. Mengajukan

permohonan

cuti

kepada

Ketua

melalui

Bagian

Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dengan mengisi
form yang telah disediakan oleh BAAK
b. Permohonan cuti akademik diajukan sesuai dengan jadwal/kalender
akademik yang telah ditetapkan
c. Setelah semua persyaratan permohonan cuti akademik dipenuhi,
BAAK

akan

memproses

dan

menerbitkan

izin

cuti

dengan

menerbitkan keputusan Ketua
d. Bagi mahasiswa yang menjalani cuti akademik dengan persetujuan
SK Ketua STIKes dibebaskan dari kewajiban yang berhubungan
dengan keuangan dan proses belajar mengajar
e. Mahasiswa yang Tidak Aktif Kuliah Tetapi Tidak Cuti Akademik,
semua kewajiban

yang berhubungan dengan keuangan

dan

administrasi akademik tetap diperhitungkan.

4. Ketentuan Lain tentang Cuti Akademik
a. Selama

cuti

akademik

mahasiswa

tidak

mendapatkan

bimbingan

dari

PA,

dosen

mempunyai
bimbingan

hak
Tugas

Akhir/Skripsi atau karya ilmiah lainnya
b. Dalam hal mahasiswa baru yang karena alasan tertentu tidak dapat
mengikuti perkuliahan pada semester I (pertama) padahal namanya
sudah masuk/terdaftar dalam pelaporan dapat dizinkan masuk pada
semester II (kedua) dengan ketentuan KHS semester I diberi nilai E
(tidak lulus). Jika pada semester berikutnya masih belum aktif maka
mahasiswa diberi status K (Keluar).
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c. Cuti akademik dengan persetujuan dan ditetapkan melalui keputusan
Ketua, tidak diperhitungkan sebagai masa studi, kecuali mahasiswa
tahun pertama.
B. Syarat Her-Registrasi setelah Cuti Akademik
Mahasiswa yang termasuk kategori berikut ini wajib mengajukan surat
permohonan aktif kuliah kembali ke BAAK sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan pada kalender akademik. Mahasiswa yang cuti akademik dan
akan her-registrasi serta melakukan kegiatan akademik, wajib memenuhi
persyaratan:
1. Menunjukkan Kartu Mahasiswa
2. Menunjukkan surat izin cuti akademik (SK Cuti Akademik)
3. Menunjukkan surat izin aktif kuliah kembali dari BAAK
4. Melunasi kewajiban keuangan yang besarna sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

C. Berhenti Studi Tetap
1. Meninggal dunia
2. Mengundurkan diri
3. Diberhentikan sebagai mahasiswa karena tindak kriminal melanggar
peraturan, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan STIKes
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BAB IV
SISTEM KREDIT SEMESTER, KURIKULUM DAN
PELAKSANAAN PERKULIAHAN
A. Sistem Kredit Semester (SKS)
Pendidikan dan pengajaran dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester
(SKS), yaitu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan memberi bobot
kredit pada studi mahasiswa, kerja dosen, pengalaman belajar dan
penyelenggaraan program.

Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran aktif selama paling
sedikit enam belas (16) minggu, termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan
Ujian Akhir Semester (UAS).
Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu
kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester
dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau
besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti
kegiatan kurikuler di suatu program studi.
Satu (1) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial
terdiri dari:
1. Kegiatan tatap muka lima puluh (50) menit per minggu per semester
2. Kegiatan penugasan terstruktur enam puluh (60) menit per minggu per
semester
3. Kegiatan mandiri enam puluh (60) menit per minggu per semester
(Permenristekdikti No. 44 tahun 2015)
Ciri-ciri Sistem Kredit Semester ialah:
1. Setiap mata kuliah diberi harga yang dinamakan bobot kredit
2. Bobot kredit setiap mata kuliah tidak harus sama

13 | Buku Pedoman Akademik Tahun Akademik 2019/2020

Kode/No: Form/Std/A.2.b.00)

B. Tujuan Sistem Kredit Semester
1. Tujuan Umum
Sistem Kredit Semester (SKS) digunakan agar dapat lagi memenuhi
tuntutan perkembangan zaman, karena didalamnya dimungkinkan
penyajian program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel, sehingga
memberi kemungkinan lebih luas kepada mahasiswa untuk memilih
program menuju suatu rencana program profesi tertentu yang dituntut
oleh perkembangan zaman.
2. Tujuan Khusus
a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat
belajar untuk menyelesaikan studi tepat waktu atau lebih cepat
sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku
b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa memilih mata kuliah sesuai
dengan minat, bakat, dan kemampuan
c. Mempermudah pelaksanaan kurikulum dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi
d. Memberikan

kemungkinan

sistem

evaluasi

kemajuan

belajar

mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya
e. Memberikan kemungkinan sistem pendidikan dengan masukan
(input), proses, dan luaran (output) yang bervariasi.

C. Struktur Kurikulum
Struktur kurikulum yang berlaku di STIKes Muhammadiyah Cirebon disebut
Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT).
1. Kurikulum program studi didasarkan pada empat (4) kompetensi lulusan
yaitu:
a. Sikap
b. Pengetahuan
c. Keterampilan Umum
d. Keterampilan Khusus
3. Jumlah sks (beban belajar) yang harus ditempuh mahasiswa:
a. Program Diploma Tiga (D3) antara 110 – 120 sks
b. Program Sarjana (S1) antara 144 – 160 sks
c. Program Profesi antara 24 – 40 sks

14 | Buku Pedoman Akademik Tahun Akademik 2019/2020

Kode/No: Form/Std/A.2.b.00)

4. Komposisi sks setiap mata kuliah pada program studi disusun dalam
kurikulum yang disahkan oleh Ketua STIKes.

D. Penjabaran Kurikulum
1. Kurikulum mata kuliah dijabarkan dalam bentuk deskripsi singkat, jelas
dan padat
2. Deskripsi mata kuliah dijabarkan ke dalam Rencana Pembelajaran
Semester (RPS)
3. RPS dapat dilengkapi dengan model, hand out, diktat, lembar kerja dan
lain-lain
4. RPS dilengkapi dengan Berita Acara Perkuliahan (BAP)
*) Perubahan dan pemberlakuan harus ditetapkan dengan Keputusan
Ketua STIKes

E. Pelaksanaan Perkuliahan
Waktu pelaksanaan perkuliahan di STIKes Muhammadiyah Cirebon adalah
sebagai berikut:
1. Tahun Akademik penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 pasal 8 ayat (2) dimulai bulan September
2. Tahun Akademik terdiri dari 2 (dua) semester, yaitu semester Ganjil dan
semester Genap.
3. Pada

akhir

penyelenggaraan

program

pendidikan

akademik

dilaksanakan kegiatan Wisuda.
4. Wisuda diikuti oleh seluruh lulusan
5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada point 2, 3, 4
ditetapkan keputusan Ketua STIKes.
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BAB V
EVALUASI KEMAJUAN BELAJAR MAHASISWA
A. Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dan proses perkuliahan diatur sebagai
berikut:
1. Evaluasi

dilaksanakan

dalam

Monitoring

proses

pembelajaran

dilaksanakan maksimal 1 bulan untuk memonitor kelancaran dari proses
pembelajaran.
2. bentuk ujian lisan, tulis, praktikum, dengan memperhatikan ranah
kognitif, afektif, psikomotor serta kompetensi dari setiap program studi
3. Jenis evaluasi terdiri atas:
a. Keaktifan
b. Tugas
c. Ujian Tengah Semester (UTS)
d. Ujian Akhir Semester (UAS)
4. Mahasiswa yang mengikuti UTS atau UAS adalah mahasiswa yang hadir
mengikuti tatap muka perkuliahan minimal 80 % dari jumlah tatap muka.
5. Nilai akhir semester terdiri dari 10% keaktifan, 25% tugas, 25% UTS, dan
40% UAS. Persentase ini disesuaikan dengan substansi mata kuliah
6. Komponen nilai Laporan Tugas Akhir (LTA), skripsi, PBL, PKK, PKL,
KKN dan sejenisnya ditentukan dalam aturan sendiri.
7. Ketentuan tentang ujian AIK diatur sendiri.
B. Mekanisme Pelaksanaan Evaluasi
Adapun mekanisme pelaksanaan evaluasi diatur sebagai berikut:
1. Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)
dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik
2. Mahasiswa yang berhak mengikuti UTS dan UAS adalah mahasiswa
yang memenuhi kehadiran minimal 80 % dari jumlah tatap muka yang
terjadwal
3. Dosen harus mempunyai dokumen nilai yang diberikan
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4. Tugas terstruktur dapat diberikan sejak awal perkuliahan sampai dengan
akhir perkuliahan pada semester berjalan
5. Nilai UTS dan UAS diserahkan ke BAAK atau Program Studi selambatlambatnya satu minggu setelah pelaksanaan ujian.
C. Tugas
1. Tugas terdiri dari kertas kerja (paper), praktikum, laporan observasi,
praktik kerja lapangan, dan tugas-tugas terstruktur lainnya, termasuk
kegiatan akademik mandiri.
2. Segala bentuk tugas wajib dikoreksi, diberi penilaian dan dikembalikan
kepada mahasiswa sebagai umpan balik
3. Nilai tugas merupakan salah satu komponen penilaian akhir yang diberi
bobot 20% tergantung pada substansi mata kuliah.

D. Penyusunan Soal
Penyusunan soal dalam rangka evaluasi proses belajar mengajar diatur
sebagai berikut:
1. Soal disusun oleh dosen pengampu mata kuliah berdasarkan materi
perkuliahan yang tercantum dalam RPS
2. Bentuk soal disesuaikan dengan kompetensi yang diharapkan dari tujuan
perkuliahan yang dirumuskan dalam RPS dengan memperhatikan:
3. Cara penilaian dengan menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP)
dengan prinsip akuntabel.
4. Pada setiap soal atau kelompok soal dicantumkan bobot penilaian dan
skor dengan rentang 0 – 100.

E. Pemberian Nilai, Bobot dan Predikat
Pemberian nilai, bobot, dan predikat atas hasil setiap mata kuliah studi
mahasiswa berdasarkan pada persentase 100%. Persentase tersebut
diterjemahkan menjadi nilai huruf, bobot, dan predikat dengan rentangan
sebagai berikut:
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Rumus perhitungan tingkat penguasaan:
1. Tanpa Praktikum:
a. Nilai Tugas

: 20%

b. Nilai UTS

: 40%

c. Nilai UAS

: 40%

2. Dengan Praktikum:
a. Nilai Tugas

: 20%

b. Nilai UTS

: 25%

c. Nilai UAS

: 25%

d. Praktikum

: 30%

Persentase ini disesuaikan dengan substansi mata kuliah.
Berikut ini adalah acuan pemberian bobot, nilai:
No

Nilai Absolut

Nilai Huruf

Bobot Nilai

1

86 – 100

A

4

2

81 – 85

A-

3,7

3

76 – 80

B+

3,3

4

72 – 75

B

3

5

68 – 71

B-

2,7

6

63 – 67

C+

2,3

7

58 – 62

C

2

8

41 – 57

D

1

9

00 – 40

E

0

F. Hasil Belajar
Administrasi hasil belajar mahasiswa dikelola pada setiap semester dengan
dicantumkan dalam Kartu Hasil Studi (KHS). Pada akhirnya nanti hasil belajar
mahasiswa secara keseluruhan dicantumkan dalam transkrip akademik, yang
terdiri dari komponen yaitu: Nomor Urut, Kode Mata Kuliah, Nama Mata
Kuliah, Nilai Kredit, Bobot dan Mutu.
Komponen dan perhitungan Indeks Prestasi (IP) ditentukan sebagai berikut:
1. Komponen KHS terdiri dari Nomor Kode Mata Kuliah, Nama Mata Kuliah,
Nilai Huruf (A, B, C, D, E, kredit mata kuliah, bobot (4, 3, 2, 1, 0).
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2. Indeks Prestasi Semester (IPS) diperoleh dengan rumus:

IPS =

Σ kredit x bobot
Σ sks

3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) diperoleh dengan rumus:

𝐼𝑃𝑆 =

Σ bobot x kredit kumulatif
Σ sks kumulatif

G. Predikat Hasil Belajar
Mahasiswa yang memperoleh nilai E (tidak lulus), yang bersangkutan
wajib menempuh kuliah kembali untuk memperbaiki nilai.
Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana dinyatakan lulus
apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki
capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua
koma tujuh lima).
Mahasiswa program profesi dinyatakan lulus apabila telah menempuh
seluruh beban belajar yang ditetapkan dan telah memiliki capaian
pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks
Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol
nol).
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) diajukan sebagai dasar penentuan
Predikat hasil belajar. Ketentuan predikat itu ditetapkan sebagai berikut:

1. Program Diploma dan Program Sarjana
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Predikat

2,00 – 2,74

Memuaskan

2,75 – 3,50

Sangat Memuaskan

3,51 – 4.00

Dengan Pujian
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2. Program Profesi
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Predikat

2,76 – 3,00

Memuaskan

3,01 – 3,50

Sangat Memuaskan

3,51 – 4.00

Dengan Pujian

H. Beban Belajar (Studi) Mahasiswa
Beban belajar mahasiswa program diploma dan program sarjana yang
berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik
yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per
semester pada semester berikutnya.
Beban belajar/studi mahasiswa yang boleh diambil oleh mahasiswa harus
disesuaikan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dicapainya dalam
semester terakhir (IP Semester). Selanjutnya ketentuan itu dapat dilihat
dalam matriks berikut:

Indeks Prestasi

Beban Belajar Mahasiswa

3,00 – 4,00

24 aka

2,50 – 2,99

21 sks

2,00 – 2,49

18 sks

1,50 – 1,99

15 sks

0,1 – 1,49

12 sks

Catatan:
1. Mahasiswa tidak diperkenankan mengambil beban sks melebihi haknya
sesuai ketentuan sebagaimana tabel di atas karena akan bermasalah
pada pelaporan
2. Ketentuan tabel beban belajar / studi mahasiswa tersebut di atas berlaku
setelah ahasiswa menempuh dua semester perkuliahan (satu tahun
akademik). Sedangkan beban belajar / studi untuk mahasiswa semester
pertama dan kedua beban belajarnya ditetapkan dengan sistem paket,
yaitu antara 18 sks sampai 22 sks.
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BAB VI
BEASISWA
A. Jenis Beasiswa
1. Beasiswa

yang

diberikan

oleh

STIKes

Muhammadiyah

Cirebon

(Beasiswa Internal)
2. Beasiswa dari Instansi/lembaga lain (Beasiswa Eksternal)

B. Syarat-syarat Mendapatkan Beasiswa
1. Mengajukan permohonan kepada Ketua STIKes
2. Mempunyai salah satu kartu keluarga sejahtera (PKH, KKS, KIP, KIS)
yang dikeluarkan oleh pemerintah (Beasiswa Bidik Misi)
3. Terdaftar pada Basis Data Terpadu (BDT) di Dinas Sosial setempat (Bidik
Misi)
4. Surat Keterangan Miskin (SKM) yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial
setempat (Bidik Misi)
5. Terdaftar sebagai mahasiswa minimal semester III
6. Memiliki prestasi akademik tinggi
7. Aktif dalam kegiatan kemahasiswaan
8. Berkelakuan baik dan bebas narkoba
9. Secara ekonomi memerlukan bantuan yang dibuktikan dengan surat-surat
yang dapat dipertanggungjawabkan
10. Persyaratan lain yang ditentukan oleh lembaga pemberi beasiswa
C. Beasiswa Internal
Ketentuan pemberian beasiswa internal diatur melalui surat keputusan Ketua
STIKes Muhammadiyah Cirebon.

D. Beasiswa Eksternal
Ketentuan pemberian beasiswa eksternal diatur ketentuan lembaga pemberi
beasiswa.
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E. Pemutusan atau Pemberhentian Beasiswa
1. Mahasiswa yang bersangkutan mengundurkan diri, berhenti kuliah atau
tidak berstatus sebagai mahasiswa
2. Meninggal dunia
3. Mahasiswa yang bersangkutan memiliki IPK kurang dari ketentuan yang
ditetapkan
4. Tidak lagi memenuhi syarat memperoleh beasiswa.
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BAB VII
ADMINISTRASI KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR
A. Kalender Akademik
Kalender akademik adalah keseluruhan rencana penyelenggaraan kegiatan
akademik di lingkungan STIKes Muhammadiyah Cirebon yang disusun dalam
satu tahun.
1. Fungsi Kalender Akademik
Kalender Akademik berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan
kegiatan akademik, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan
secara tertib, sistematik, tepat waktu, efektif dan efisien.
2. Muatan Kalender Akademik
Kalender akademik memuat antara lain:
a. Masa pendaftaran mahasiswa
b. Masa registrasi dan her registrasi mahasiswa
c. Masa pengisian, perubahan dan pembatalan mata kuliah (KRS)
d. Masa perkuliahan dan ujian
e. Masa pemrosesan dan penerbitan Kartu Hasil Studi (KHS)
f. Masa ujian Tugas Akhir/ skripsi
g. Masa pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau PKL
h. Kegiatan penunjang akademik lain\
i. Masa Audit Mutu Internal (AMI)
j. Rentang waktu libur
k. Masa penyelesaian dan penyerahan laporan (PDPT)
3. Penyusunan dan Masa Berlaku Kalender Akademik
Kalender Akademik sudah siap satu (1) bulan sebelum tahun akademik
baru, sehingga persiapan yang sistematis brkaitan dengan itu dapat lebih
baik. Masa berlaku kalender akademik adalah satu (1) tahun akademik.
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B. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)
1. Pengertian
KRS adalah format yang berisi informasi data mengenai nomor, kode
dan nama mata kuliah, bobot sks, yang ditetapkan di dalamnya sebagai
beban belajar semester bagi mahasiswa yang identitasnya dicantumkan
pada lembaran tersebut.

2. Syarat Penyusunan Rencana Studi
a. Tersedia program belajar lengkap satu program yaitu semua mata
kuliah yang ditawarkan pada semester itu
b. Paket semester yaitu mata kuliah yang harus diambil sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam jadwal mata kuliah
c. Kartu Hasil Studi (KHS) semester yang di dalamnya tertera Indeks
Prestasi (IP) dan besar beban belajar yang diambil
d. Mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan aktif berdasarkan bukti
sudah melakukan registrasi bagi mahasiswa baru
e. Tersedia jadwal kuliah

3. Hubungan IP dengan Beban Belajar Semester
Indeks Prestasi (IP) adalah bilangan dengan dua angka di belakang
koma yang menunjukkan derajat keberhasilan kuantitatif dan kualitatif
belajar mahasiswa. Indeks Prestasi sebagai prestasi dipergunakan juga
untuk menentukan jumlah beban belajar (sks) yang dapat diambil
mahasiswa dalam satu semester.

4. Prosedur Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)
Prosedur pengisian KRS oleh mahasiswa ditetapkan sebagai berikut:
a. Mahasiswa menghadap Dosen PA untuk melakukan konsultasi
pengisian KRS yang dilakukan secara online melalui andoid masingmasing
b. Jika Dosen PA menyetujui, maka mahasiswa dapat segera mengisi
KRS secara online
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c. Setelah berhasil diregistrasi dan telah mengisi KRS online kemudian
diprint untukditandatangani oleh

Dosen

PA

dan

mahasiswa

bersangkutan
d. Mahasiswa menyimpan dengan baik KRS sebagai bukti telah
diterima atau disetujui oleh BAAK setelah dinyatakan sesuai
ketentuan yang berlaku.

5. Hal-hal yang Bersifat Khusus
Dalam hal yang bersifat khusus, pengisian KRS diatur sebagai berikut:
a. Keterlambatan pengisian KRS yang disebabkan oleh kelalaian
mahasiswa akan dikenakan sanksi akademik menurut ketentuan
program studi masing-masing
b. Bagi mahasiswa yang kesulitan bertemu dengan Dosen PA karena
alasan tertentu diharapkan segera melapor kepada Ketua Program
Studi / WAKET I untuk mendapatkan penyelesaian
c. Jadwal pengisian KRS diatur dalam kalender akademik

C. Pelaksanaan Kuliah
Kuliah merupakan kegiatan akademik tatap muka antara dosen dan
mahasiswa dalam rangka transformasi ilmu pengetahuan, diskusi dan
sebagainya yang dilaksanakan di ruang, di luar ruang maupun melalui
teknologi informasi.
Prosedur yang harus dilakukan oleh Ketua Program Studi adalah:
1. Penyusunan Jadwal Kuliah
Jadwal kuliah disusun oleh Ketua Program Studi jauh hari sebelum
pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada tahun akademik yang akan
berjalan. Hal ini sangat penting karena jadwal kuliah merupakan tolak
ukur pertama bagi efisiensi dan efektifitas serta kelancaran kegiatan
tersebut.

2. Syarat Penyusunan Jadwal Kuliah
Untuk penyusunan jadwal kuliah terlebih dahulu harus menyiapkan:
a. Acuan Kalender Akademik dari STIKes Muhammadiyah Cirebon
b. Daftar mata kuliah yang ditawarkan pada semester tersebut
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c. Daftar Nama Dosen
d. Data ruang kelas yang tersedia beserta perangkat pendukungnya
e. Pedoman umum, jadwal kuliah semester
f.

Buku panduan yang memuat kurikulum dan sebaran mata kuliah

3. Prosedur Penyusunan Jadwal kuliah
Untuk memperoleh susunan jadwal kuliah yang baik, maka dilakukan
langkah-langkah berikut:
a. Mengolah data dosen dan beban sks mata kuliah, yang selanjutnya
dikonsultasikan ke WAKET I
b. Menyusun rencana pelaksanaan kuliah dalam bentuk jadwal
semester dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku guna
mengetahui suatu mata kuliah yang ditawarkan berdasarkan
pengalaman sebelumnya
c. Kuliah-kuliah yang diselenggarakan sebaiknya dimulai dan diakhiri
sesuai dengan ketentuan jam kerja.
d. Melakukan perbaikan seperlunya bila ada perubahan dan selanjutnya
disahkan oleh WAKET I untuk diumumkan kepada mahasiswa
e. Ketua Program Studi mengundang dosen untuk rapat membahas
jadwal kuliah
f.

Mengirimkan rincian jadwal mata kuliah kepada dosen yang
bersangkutan untuk dilaksanakan sesuai dengan tugas dan jadwal
masing-masing.

4. Fasilitas Pendukung Pelaksanaan Kuliah
Pada periode pelaksanaan kuliah BAAK harus bekerja sama dengan
Bagian Administrasi Umum untuk menentukan kesiapan ruang dan
segala perlengkapan yang dipergunakan untuk kelancaran proses
belajar mengajar.
Fasilitas-fasilitas

yang

ada

dalam

ruangan

harus

mendukung

pelaksanaan belajar mengajar, oleh karenanya fasilitas ruang tersebut
harus dapat dipersiapkan, antara lain:
a. Kebersihan ruang kuliah
b. Pengecekan perangkatnya
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c. Sarana ventilasi udara, AC, dan penerangan ruang
d. Alat tulis yang cukup
e. Kondisi meja dan kursi kuliah yang nyaman
f. Alat bantu visual seperti LCD, dan lain-lain
g. Wifi

D. Pelaksanaan Ujian
Langkah-langkah pelaksanaan ujian adalah sebagai berikut:
1. Persiapan Ujian
Ujian adalah tahapan kegiatan untuk megukur tingkat penguasaan
kompetensi selama proses belajar mengajar. Oleh karena itu, Ketua
Program Studi perlu mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:
a. Penyusunan jadwal
b. Mengecek ulang peserta masing-masing mata kuliah
c. Mengecek ruangan
d. Kapasitas ruangan dan kursi untuk ujian
e. Menyusun tata tertib ujian
f.

Penyusunan dosen pengawas

g. Daftar hadir mahasiswa dan dosen/pengawas
Waktu yang ideal dalam penyiapan jadwal ujian adalah 30 hari sebelum
pelaksanaan ujian, dengan perincian:
a. 10 hari pembuatan jadwal dan inventaris
b. 10 hari penggandaan soal dan pengiriman hasil ujian ke dosen
c. 10 hari sosialisasi hasil ujian kepada para mahasiswa

2. Persiapan Naskah Soal
Agar pelaksanaan ujian berjalan dengan baik, BAAK perlu melakukan
upaya penagihan soal. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah berikut
ini:
a. Membuat surat tugas untuk membuat soal yang ditandatangani oleh
Ketua STIKes
b. Kejelasan ketentuan setiap soal, seperti:
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1)

Multiple Choice Question (MCQ)/ Vignette, Essay, take home,
open/close book

2)

Durasi waktu

3)

Alat/perlengkapan ujian yang boleh digunakan

c. Informasi batas akhir pengiriman soal, waktu, yang paling baik 3 x
24 jam sebelum pelaksanaan ujian
d. Soal yang telah diserahkan kepada BAAK hendaknya diberikan
tanda terima sebagai bukti penyerahan
e. Soal hendaknya diverifikasi oleh Ketua Program Studi dan divalidasi
oleh WAKET I

3. Penggandaan Soal
a. Penggandaan soal dilakukan di tempat yang aman agar tidak terjadi
kebocoran soal
b. Naskah

ujian

hendaknya

disusun

menurut

urutan

tanggal

pelaksanaan ujian agar tidak tumpang tindih yang menyulitkan
pengambilan naskah soal
c. Untuk menghidari kekurangan soal akibat kerusakan atau cetakan
tidak jelas, maka soal ujian dicetak lebih banyak 10% dari jumlah
peserta ujian.

4. Ruang Ujian
Salah satu kelancaran ujian dipengaruhi oleh ruangan ujian, maka perlu
dilakukan tahapan sebagai berikut:
a. Penyiapan nomor ujian pada tempat duduk
b. Penyiapan nomor ujian pada pintu masuk ruangan ujian
c. Sterilisasi ruang ujian
5. Hak dan Kewajiban Mahasiswa Mengikuti Ujian
a. Hak yang dapat diperoleh peserta ujian:
1) Mendapat pelayanan yang optimal dari Panitia Ujian
2) Mendapat fasilitas yang sesuai dengan mata ujian yang diujikan
3) Mendapat penjelasan/ralat yang disebabkan adanya kekeliruan
misalnya: salah ketik, kurang halaman dan lain-lain.
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b. Kewajiban peserta ujian:
1) Memenuhi persyaratan administrasi akademik keuangan
2) Membawa Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
3) Membawa Kartu Peserta Ujian
4) Menempati tempat duduk yang telah ditentukan
5) Berpakaian sopan, rapi, memakai pakaian berbahan, dan
dilarang memakai kaos oblong serta sandal japit
6) Menjaga kejujuran dan etika intelektual
7) Membawa alat tulis secukupnya
8) Datang 10 menit sebelum ujian berlangsung

6. Ketidakhadiran Peserta Ujian
Ketidakhadiran peserta ujian dapat terjadi antara lain:
a. Mahasiswa benar-benar lupa/salah ketika melihat jadwal ujian
Bagi mahasiswa tersebut tidak ada toleransi, yaitu tidak mendapat
dispensasi untuk ujian kembali (ujian susulan) karena kesalahan
sendiri.
b. Mahasiswa sakit atau halangan yang lain
Bagi mahasiswa yang menderita sakit dan dirawat di rumah sakit,
terjadi bencana/musibah yang bersangkutan mendapat dispensasi
ujian susulan apabila dilengkapi bukti surat dari RS dan kesempatan
ujian diserahkan kepada dosen pengampu dengan rekomendasi dari
WAKET I atau Ketua Program Studi.

7. Keterlambatan Mengikuti Ujian
Bila terjadi keterlambatan ujian, peserta ujian harus melapor kepada
pengawas ujian dan panitia ujian untuk minta izin mengikuti ujian atau
sesuai ketentuan prosedur yang ditetapkan di Program studi masingmasing.
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E. Praktik Balajar Laboratorium (PBL), Praktik Klinik Kebidanan (PKK),
Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD), Praktik Kerja
Lapangan (PKL), dan Kuliah Kerja Nyata (KKN)
1. PBL
PBL adalah kegiatan praktikum sebagai pengimplementasian dari mata
kuliah yang dilaksanakan di lahan praktik antara lain Puskesmas, Rumah
Sakit, Klinik Pratama, Praktik Mandiri Bidan (PMB), dan lain-lain.
2. PKK
PKK adalah salah satu kegiatan praktik yang dilaksanakan oleh
mahasiswa

Program Studi Kebidanan yang dilaksanakan di lahan

praktik antara lain Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik Pratama, Praktik
Mandiri Bidan (PMB), dan lain-lain.
3. PKMD
PKMD adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa program
studi kebidanan untuk mengaplikasikan matakuliah asuhan kebidanan
komunitas

dan

kesehatan

masyarakat

dan

tempatnya

yaitu

di

masyarakat.
4. PKL
PKL adalah kegiatan akademik yang pelaksanaannya dilakukan di luar
ruang kuliah untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa yang diadakan
di lahan praktik sesuai dengan bidang ilmunya.
5. KKN
KKN adalah kegiatan akademik yang pelaksanaannya dilakukan di luar
ruang kuliah dalam bentuk program kegiatan interdisiplin ilmu. Secara
kelembagaan, KKN ditangani oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat (LPPM) STIKes Muhammadiyah Cirebon.
Kegiatan KKN dikelola dan ditetapkan oleh LPPM berdasarkan jenis
program KKN yang akan diikuti oleh mahasiswa.
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F. Penulisan Laporan Tugas Akhir (LTA) dan Skripsi
1. Syarat Penyusunan Laporan Tugas Akhir (LTA) dan Skripsi
a. Persyaratan Akademik
1) Telah lulus mata kuliah minimal 75%
2) Telah lulus mata kuliah prasyarat LTA/skripsi
3) Telah mempunyai judul yang telah disetujui oleh Ketua Program
Studi
4) Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75
b. Persyaratan Adminstrasi
1) Terdaftar secara resmi sebagai mahasiswa pada Program Studi
yang bersangkutan pada semester yang sedang berjalan
2) Telah melunasi seluruh kewajiban keuangan sampai dengan
semester yang sedang berjalan
3) Mengisi KRS untuk mata kuliah LTA/Skripsi

2. Prosedur Penyusunan LTA dan Skripsi
a. Mahasiswa mengajukan judul tugas akhir, atau skripsi kepada Ketua
Program Studi dengan melampirkan proposal
b. Ketua Program Studi dapat menyetujui atau menolak usulan judul
dari mahasiswa
c. Ketua Program Studi kemudian mempersiapkan surat penunjukkan
kepada Dosen pembimbing yang telah ditentukan
d. Mahasiswa

selanjutnya

secara

intensif

melakukan

bimbingan

proposal LTA/skripsi sampai mendapat persetujuan dari dosen untuk
mengikuti ujian proposal
e. Ketua Program Studi menyelenggarakan ujian proposal LTA / skripsi
untuk mendapatkan informasi serta masukan dari dosen penguji\
f.

Apabila terdapat koreksi serta catatan keberatam yang diajukan oleh
tim penguji, mahasiswa wajib memeprbaiki proposal penelitian dan
setelah dinyatakan sempurna mahasiswa dapat melanjutkan kegiatan
penelitian.
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g. Setelah data terkumpul kegiatan selanjutnya adalah pengolahan data
serta

pembahasan

LTA/skripsi

dan

secara

rutin

melakukan

pembimbingan dengan dosen pembimbing hingga selesai dan
dinyatakan siap untuk mengikuti ujian LTA/Skripsi.
Catatan:
1) Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan ini telah diatur
dalam SOP kerja WAKET I
2) Untuk

mempermudah

proses

bimbingan

LTA/skripsi

maka

disiapkan Pedoman Penyusuna LTA dan skripsi.

3. Prosedur Pengajuan Izin Penelitian
Sebelum mahasiswa melakukan penelitian dalam rangka penyusunan
LTA/skripsi harus mengajukan izin penelitian yang ditujuan kepada
pejabat berwenang di tempat penelitiannya, dengan membawa surat
pengantar dari Ketua STIKes Muhammadiyah Cirebon.

4. Pembimbing LTA atau Skripsi
Pembimbing LTA atau Skripsi adalah dosen yang mengajar di Program
Studi tempat mahasiswa dibimbing dan memenuhi kualifikasi akademik
yang relevan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pendidikan Doktor (S-3) dengan jabatan akademik paling rendah
Asisten Ahli
b. Pendidikan Magister (S-2) dengan jabatan akademik paling rendah
Lektor.
c. Program studi yang belum memenuhi ketentuan pada butir 1 dan 2
diatur tersendiri
5. Dosen Penguji LTA atau Skripsi
Ketentuan Dosen Penguji LTA atau Skripsi sama dengan ketentuan
dosen pembimbing LTA atau Skripsi.

6. Sistem Pembimbingan LTA dan Skripsi
Sistem pembimbingan LTA atau Skripsi diatur sebagai berikut:
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a. Seorang mahasiswa dibimbing oleh satu – dua (1 – 2) dosen
pembimbing
b. Pada Program Sarjana (S-1) dalam satu semester seorang dosen
pembimbing dapat membimbing maksimal 10 mahasiswa
7. Sistem Ujian
a. Ujian LTA atau Skripsi
Persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa untuk melaksanakan
ujian LTA adalah sebagai berikut:
1) TELAH LULUS seluruh mata kuliah (144 sks – 160 sks) yang telah
diklasifikasikan secara resmi oleh Ketua Program Studi
2) IPK minimal atau sama dengan 2,75
3) Tidak ada nilai E atau tidak lulus
4) Terdaftar sebagai mahasiswa STIKes Muhammadiyah Cirebon
pada saat ujian dan terdaftar pada forlap DIKTI
5) Lulus ujian komprehensif AIK
6) Ujian dilaksanakan secara lisan yang berlangsung (45 – 60 menit)
oleh TIM PENGUJI
7) Batas akhir pendaftaran dengan pelaksanaan ujian minimal 1
(satu) minggu atau 7 (tujuh) hari
8) Jadwal / waktu pelaksanaan ujian LTA/ Skripsi disesuaikan
dengan Kalender Akademik.

b. Yudisium
Kelulusan mahasiswa dalam ujian Tugas Akhir ditentukan dalam
rapat Yudisium dan disahkan melalui Keputusan Ketua STIKes
Muhammadiyah, Tanggal Kelulusan didasarkan pada tanggal
penerbitan keputusan Ketua STIKes Muhammadiyah Cirebon.
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G. Dosen Pembimbing Akademik (DPA)
1. Tugas DPA
a. Tugas Umum
1) Mengusahakan

agar

setiap

mahasiswa

memperoleh

pengarahan yang tepat dalam menyusun program dan beban
belajarnya, dan dalam memilih mata kuliah yang akan
ditempuhnya.
2) Memberi kesempatan mahasiswa untuk membicarakan masalah
yang dialaminya khususnya masalah akademik atau masalah
non akademik yang memengaruhi masalah akademik.
3) Membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan
kebiasaan

belajar

yang

baik

secara

individual

maupun

kelompok.

b. Tugas Khusus
1) Membantu Ketua Program Studi menginformasikan peraturanperaturan akademik, baik dari pemerintah maupun dari STIKes
Muhammadiyah Cirebon
2) Memberi bantuan/pengarahan kepada mahasiswa tentang:
a) Cara menyusun program belajar
b) Pengisian KRS
c) Banyaknya sks yang diambil
3) Mengevaluasi jumlah sks yang diajukan mahasiswa apakah
sesuai dengan Indeks Prestasi yang diperolehnya
4) Memeriksa dan menandatangani KRS
5) Memonitor beban sks dan nilai yang dicapai mahasiswa
6) Menginformasikan beban studi yang akan dicapai untuk dapat
menyelesaikan studinya
7) Mengetahui perkembangan studi, Indeks Prestasi Semester /
Indeks Prestasi Kumulatif mahasiswa yang dibimbingnya
8) Memberikan laporan kepada Ketua Program Studi tiap semester
serta

melakukan

monitoring

mahasiswa
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9) Menjawab pertanyaan

dari mahasiswa

mengenai hal-hal

berkenaan dengan akademik.
10) Menyampaikan

masalah/permasalahan

atau

keluhan

dari

mahasiswa (masalah akademik) kepada yang berwenang
11) Menginformasikan kegiatan akademik yang berkaitan dengan
program studi masing-masing program.
12) Memberikan arahan cara belajar yang efektif agar berhasil
dalam setiap mata kuliah yang diikuti
13) Membantu mahasiswa dalam kesulitan belajar dan cara
mengatasinya
14) Mendiskusikan kelemahan belajar mahasiswa dari setiap dosen
yang mengajar
15) Membantu kelancaran studi mahasiswa yang menjadi tanggung
jawabnya hingga selesai masa studi
16) Membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan
budaya akademik yang baik
17) Mengadakan pertemuan wajib dengan mahasiswa minimal 4
(empat) kali dalam setiap semester untuk membicarakan
masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa
18) Memberikan rekomendasi kepada pihak yang lebih berwenang
mengenai berbagai kesulitan yang dihadapi mahasiswa baik
masalah akademik maupun non akademik.

2. Persyaratan, Beban dan Tugas DPA
Persyaratan menjadi DPA adalah:
a. Dosen yang mengajar di Program Studi tersebut
b. Telah bertugas menjadi dosen minimal 3 tahun berturut-turut, kecuali
Program Studi Baru.
c. Tidak merangkap sebagai DPA di Program Studi lain di STIKes
Muhammadiyah Cirebon
d. Jumlah maksimal yang dibimbing 20 (dua puluh) mahasiswa per
angkatan
e. Membimbing mahasiswa mulai dari terdaftar sebagai mahasiswa,
sampai dengan selesai masa studinya.
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f. Dalam hal-hal tertentu misalnya sakit, tugas belajar, dan peristiwa
lain yang menyebabkan DPA tersebut tidak dapat bertugas, Ketua
Prodi dapat mengalihkan tugas DPA kepada DPA yang lain.
3. Penetapan DPA
Penetapan DPA ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STIKes atas
usulan Ketua Program Studi dan disetujui oleh WAKET I.
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BAB VIII
PENGOLAHAN HASIL BELAJAR
A. Kegiatan Setelah Pelaksanaan Ujian
Hal yang perlu dilakukan setelah pelaksanaan ujian:
1. Pengiriman berkas hasil pekerjaan ujian kepada dosen pengampu
Pengiriman berkas hasil pekerjaan ujian dilakukan paling lambat 1 x 24
jam. Proses pengiriman hasil ujian merupakan proses yang penting
dengan beberapa kemungkinan yang dapat terjadi yaitu:
a. Terlambat dalam pengiriman berkas hasil pekerjaan ujian
b. Tidak jelas kapan nilai ujian harus diserahkan
c. Tingkat keamanan hasil ujian
Langkah-langkah untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan:
a. Tenaga pengiriman berkas hasil ujian hendaknya mengambil satu
orang staf
b. Mempersiapkan berita acara pengiriman soal ujian secara jelas
dengan memuat siapa yang menerima serta tanggal diterima
c. Menempelkan pengantar pada amplop berkas hasil ujian yang
dilengkapi dengan waktu kapan nilai harus diserahkan ke bagian
akademik.
2. Penagihan/permintaan nilai hasil ujian dari dosen dan input nilai
Nilai ujian merupakan produk kegiatan proses belajar mengajar yang
sangat diperlukan dan mempunyai keterkaitan pada kegiatan belajar
mengajar semester berikutnya. Oleh karena itu, kecepatan dan
ketepatan input/nilai masuk ke bagian akademik sangat diperlukan.
Untuk itu, bagian akademik harus proaktif melakukan penagihan, baik
formal maupun informal.
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a. Penagihan/permintaan secara formal
Penagihan/permintaan dilakukan secara lisan dan tertulis. Secara
lisan dilakukan pada acara Rapat Koordinasi atau rapat yang
lainnya.

Penagihan secara formal tertulis dilakukan dua tahap yaitu:
1) Penagihan/permintaan pertama:
Dilakukan 1 minggu setelah ujian
2) Penagihan/permintaan terakhir:
Dilakukan 2 minggu sebelum penerbitan Kartu Hasil Studi
(KHS)
3) Apabila 2 minggu sebelum penerbitan KHS masih ada nilai
yang belum diinput/masuk, maka selain dilakukan penagihan
tertulis yang terakhir juga diumumkan di papan pengumaman.
4) Apabila sampai batas akhir persiapan penerbitan KHS nilai
juga belum masuk, BAAK melapor kepada WAKET I untuk
menentukan kebijakan sehingga proses selanjutnya tidak
terganggu. Ada beberapa jalan yang dapat ditempuh, mislanya
membuat kesepakatan antara dosen pengampu dan Ketua
Program Studi dan WAKET diberi nilai B, untuk nilai yang
belum keluar.
b. Penagihan secara informal dilakukan melalui lisan atau apabila ada
acara informal di STIKes

3. Pemrosesan dan pengumuman Nilai
Nilai kelulusan mahasiswa menjadi tanggung jawab dosen, maka seiring
dengan penerapan sistem online, dosen memiliki kewajiban untuk
memasukan nilai ke dalam sistem komputer online. Untuk saat ini,
penginputan nilai masih dilakukan oleh operator akademik.

B. Penerbitan Kartu Hasil Studi (KHS)
KHS adalah lembar informasi yang berisikan nama matakuliah, satuan kredit
semester, nilai matakuliah, serta indeks prestasi yang diperoleh mahasiswa
pada semester tertentu.
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1. Syarat Penerbitan Kartu Hasil Studi (KHS)
a. Nilai ujian bagi mahasiswa yang bersangkutan sudah lengkap
b. Tidak ada lagi perubahan nilai dari dosen, baik karena kesalahan
dalam menilai atau sebab lain

2. Penerbitan Kartu Hasil Studi (KHS)
Kartu Hasil Studi (KHS) diproses oleh BAAK dicetak 3 (tiga) rangkap,
masing-masing:
a. Mahasiswa yang bersangkutan
b. Dosen Pembimbing Akademik
c. arsip
C. Evaluasi Studi
Evaluasi studi dilakukan untuk memantau perkembangan dan mutu
pendidikan, evaluasi studi dilakukan 2 tahap:
1. Evaluasi Awal
Evaluasi pertama ditujukan kepada mahasiswa program sarjana dan
diploma, setelah mengikuti pendidikan empat semester pertama berturutturut sejak diterima sebagai mahasiswa. Evaluasi dilakukan pada akhir
semester 4 (empat). Pada evaluasi ini mahasiswa harus mengumpulkan
minimal 30 sks dengan Indeks Prestasi minimal 2,75. Apabila tidak dapat
memenuhi syarat minimal tersebut, maka mahasiswa tidak lolos evaluasi
studi pertama. Dalam rangka evaluasi awal tersebut, program studi
melakukan inventarisasi tentang kondisi mahasiswa yang mempunyai
masalah dengan studinya sebagai bahan pembinaan dosen pembimbing
akademik.
2. Evaluasi Akhir
Evaluasi akhir khusus untuk program sarjana yaitu 7 tahun dan diploma
dilakukan pada akhir batas masa studi yaitu 4 tahun.
mahasiswa harus mengumpulkan:
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a. Antara 144 s.d 160 sks (sesuai dengan kurikulum program studi
masing-masing
1) Indeks Prestasi minimal 2,75
2) Telah mengikuti dan lulus ujian komprehensif AIK
3) Telah menyelesaikan Laporan Tugas Akhir/ Skripsi.
Agar mahasiswa dapat memenuhi ketentuan tersebut, perlu dilakukan
pemantauan dan pembinaan. Langkah-langkah pembinaan yang
ditempuh:
a. Melakukan inventaris tentang kondisi mahasiswa yang mempunyai
masalah dengan masa studinya sebagai bahan pembinaan Dosen
Pembimbing Akademik (DPA).
b. Surat peringatan kepada mahasiswa yang bersangkutan pada saat:
1) Berakhirnya waktu studi terprogram
2) Masa studinya berjalan 3 tahun atau 6 tahun
3) Masa studinya berjalan 3,5 tahun atau 6,5 tahun
Setelah melalui tahapan pembinaan namun mahasiswa belum juga
dapat menyelesaikan studinya, maka mahasiswa tersebut diberi
kesmepatan untuk melanjutkan studi sebagai mahasiswa baru dengan
status mahasiswa pindahan.
D. Transkrip Akademik
Transkrip Akademik adalah rangkuman nilai dari mata kuliah yang telah
ditempuh oleh mahasiswa selama belajar pada program studi tertentu, yang
didalamnya berisi tentang identitas mahasiswa, nama mata kuliah yang
diambil, bobot satuan kredit semester (sks), nilai, serta indeks prestasinya.
1. Jenis Transkrip Ijazah
1) Transkrip akademik sebelum yudisium,
adalah daftar turunan/kutipan nilai yang memuat mata kuliah yang
pernah ditempuh dengan nilai terbaik dari masing-masing mata
kuliah. Manfaat transkrip ini biasanya untuk keperluan sesaat, misal
megurus beasiswa, laporan kemajuan belajar dan lain-lain.
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2) Transkrip akademik setelah yudisium
adalah daftar turunan/kutipan nilai yang memuat keseluruhan
kewajiban akademik selama bersangkutan menjadi mahasiswa dan
nilai dari tugas akhir baik berupa Laporan Tugas Akhir (LTA)/skripsi
atau tugas akhir yang lainnya, yang berfungsi sebagai lampiran
ijazah.
2. Penyetaraan Nilai/Konversi Nilai
Pada dasarnya transfer nilai yang didapat mahasiswa pindahan atau
melanjutkan studi ke STIKes Muhammadiyah Cirebon dari Perguruan
Tinggi lain. Konversi nilai/penyetaraan nilai merupakan kewenangan dan
kebijakan Ketua Program Studi dan diketahui Wakil Ketua serta
diserahkan ke BAAK untuk ditandasahkan/disetujui Ketua STIKes
Muhammadiyah Cirebon.

3. Prosedur Pembuatan Transkrip Akademik
a. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan transkrip akademik yang
ditujukan kepada Ketua STIKes (meskipun yang bersangkutan
belum lulus) untuk kepentingan tertentu.
b. Permohonan transkrip nilai dapat dilakukan oleh mahasiswa aktif
maupun tidak aktif
c. Mahasiswa yang telah lulus akan mendapatkan transkrip akademik
sebagai lampiran ijazah.
d. Nilai yang tercantum dalam transkrip akademik adalah nilai yang
tertinggi/terbaik dari nilai yang mereka peroleh
e. Transkrip akademik untuk lampiran ijazah harus ditandatangani oleh
Ketua

STIKes

sedangkan

untuk

keperluan

di

luar

itu,

penandatanganan dapat diwakilkan kepada WAKET I atau Ketua
Program Studi.

E. Wisuda
Wisuda merupakan upacara puncak pelantikan lulusan program diploma,
sarjana, dan profesi serta pemberian gelar akademik.
Untuk dapat mengikuti wisuda, calon peserta wisuda harus memenuhi
persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
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1. Telah memenuhi semua syarat-syarat akademik yang ditentukan
2. Mengisi formulir pendaftaran wisuda
3. Menyerahkan formulir pendaftaran wisuda yang telah ditandatangani
oleh pejabat berwenang kepada panitia atau di Program Studi
4. Membayar biaya wisuda sesuai ketentuan.
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BAB IX
KELULUSAN DAN PENERBITAN IJAZAH
A. Kelulusan Program Diploma (D-3)
Kelulusan mahasiswa program Diploma diatur sebagai berikut:
1.

Mahasiswa dinyatakan lulus apabila sudah menyelesaikan semua mata
kuliah yang terdapat pada kurikulum program studi dengan IPK minimal
2,75

2. Telah mengikuti program kegiatan wajib yang telah ditentukan oleh
STIKes Muhammadiyah Cirebon di luar kurikulum.
3. Lulus ujian komprehensif Al Islam Kemuhammadiyahan (AIK)
4. Bagi program Diploma Tiga, seminar Laporan Tugas Akhir (Karya Ilmiah)
merupakan ujian penutup.
5. Melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditentukan oleh STIKes
Muhammadiyah Cirebon
B. Kelulusan Program Sarjana (S-1)
Kelulusan mahasiswa Program Sarjana ditetapkan sebagai berikut:
1. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila sudah menyelesaikan semua mata
kuliah yang terdapat pada kurikulum program studi dengan IPK minimal
2,75
2. Telah mengikuti program kegiatan wajib yang telah ditentukan oleh
STIKes Muhammadiyah Cirebon di luar kurikulum.
3. Lulus ujian komprehensif Al Islam Kemuhammadiyahan (AIK)
4. Telah menempuh ujian skripsi sebagai ujian penutup.
5. Melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditentukan oleh STIKes
Muhammadiyah Cirebon

C. Kelulusan Program Profesi
Kelulusan mahasiswa Program Sarjana ditetapkan sebagai berikut:
1. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila sudah menyelesaikan semua mata
kuliah yang terdapat pada kurikulum program studi dengan IPK minimal
3,00
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2. Telah mengikuti program kegiatan wajib yang telah ditentukan oleh
STIKes Muhammadiyah Cirebon di luar kurikulum.
3. Telah menempuh ujian skripsi/tesis sebagai ujian penutup.
4. Melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditentukan oleh STIKes
Muhammadiyah Cirebon.

D. Ijazah
1. Pengertian
Ijazah adalah tanda lulus berupa lembar pengakuan secara akademik
yang diberikan oleh STIKes Muhammadiyah Cirebon kepada mahasiswa
yang telah selesai menempuh studi dan menyelesaikan seluruh tugas
dan kewajibannya.
2. Prosedur Pembuatan Ijazah
a. Mahasiswa yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dalam rapat
yudisium dan namanya tercantum dalam keputusan Ketua STIKes
tentang kelulusan
b. Mempunyai ijazah setingkat di bawah ijazah yang akan diproses
c. Pejabat penandatanganan harus pejabat yang tertinggi di lembaga
dimaksud
d. Pembuatan ijazah hanya sekali dan tidak dilakukan turunan ijazah
atau duplikat ijazah.

3. Hal yang bersifat Khusus
a. Ijazah hilang
Apabila kehilangan ijazah, maka ijazah tersebut tidak dapat
dibuatkan ijazah yang sama, namun akan dibuatkan

Surat

Keterangan Pengganti Ijazah yang dilekati pasphoto ukuran 3 x 4
cm dan dikenai cap serta ditandatangani Ketua STIKes. Dasar
pembuatan surat keterangan pengganti ijazah yang hilang adalah
surat keterangan atau laporan kehilangan dari kepolisian.
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b. Ijazah rusak
Bagi ijazah yang rusak, akan dibuatkan surat keteragan pengganti
ijazah dengan prosedur yang sama seperti ijazah hilang, namun
cukup melampirkan bukti ijazah rusak.
4. Jenis dan Prosedur Pemberian Ijazah
a. Ijazah Program Diploma dan Program Sarjana (S-1)
Pemberian ijazah diatur sebagai berikut:
1) Ijazah diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dan
memenuhi persyaratan administrasi
2) Penerbitan ijazah dilaksanakan dengan mekanisme sebagai
berikut:
a)

Laporan kelulusan mahasiswa dibuat Ketua Program Studi
dan dilaporkan kepada Ketua STIKes setelah disahkan oleh
Wakil Ketua I Bidang Akademik

b)

Ketua STIKes menerbitkan keputusan tentang Kelulusan Studi
mahasiswa

c)

Dengan dasar Keputusan Ketua STIKes, Bagian Administrasi
Akademik menerbitkan ijazah, transkrip akademik yang
ditandatangani oleh Ketua STIKes.

3) Penyerahan ijazah kepada mahasiswa hanya dilaksanakan oleh
Bagian Administrasi Akademik setelah mahasiswa yang
bersangkutan memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan
4) Penyimpanan dan administrasi ijazah dilakukan oleh Bagian
Administrasi Akademik
5) Fotokopi ijazah dan Transkrip Akademik dilegalisasi oleh pejabat di
STIKes Muhammadiyah Cirebon yang ditetapkan dengan
keputusan Ketua STIKes.

E. Surat Keterangan Lulus (SKL)
Surat Keterangan Lulus (SKL) adalah surat keterangan yang diberikan
kepada lulusan yang ijazahnya masih dalam proses penyelesaian di STIKes
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Muhammadiyah Cirebon, yang menandatangani surat keterangan lulus
program diploma dan sarjana adalah Ketua STIKes.
1. Prosedur yang harus dilakukan
a. Mahasiswa mengajukan surat permohonan kepada Ketua
b. Mahasiswa sudah memenuhi syarat-syarat administrasi akademik
dan keuangan
c. Menyertakan pasfoto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 1 helai
2. Masa Berlaku
a. Surat keterangan lulus berlaku selama 3 bulan, atau sampai dengan
ijazah asli diterbitkan.

F. Legalisasi Ijazah
Pelayanan legalisasi ijazah dapat dilakukan di Bagian Administrasi Akademik
dan Kemahasiswaan (BAAK) STIKes Muhammadiyah Cirebon. Syarat
legalisasi ijazah hendaknya pemohon mempersiapkan fotokopi ijazah atau
transkrip akademik sesuai dengan kebutuhan dan harus dapat menunjukkan
ijazah yang asli.

G. Spesifikasi Ijazah
1. Ijazah dicetak di atas kertas khusus dan diatur tersendiri melalui
keputusan Ketua STIKes
2. Format ijazah, redaksi ijazah, dan transkrip akademik ditetapkan dengan
keputusan Ketua STIKes Muhammadiyah Cirebon

46 | Buku Pedoman Akademik Tahun Akademik 2019/2020

Kode/No: Form/Std/A.2.b.00)

BAB X
GELAR AKADEMIK DAN SEBUTAN PROFESIONAL
A. Gelar Profesional Lulusan Program Diploma
Gelar profesional lulusan Program Diploma STIKes Muhammadiyah Cirebon
ditetapkan sebagai berikut:
NO
1

KELOMPOK PROGRAM
STUDI
Diploma Tiga (D-3) Kebidanan

GELAR AKADEMIK

SINGKATAN

Ahli Madya Kebidanan

A.Md

B. Gelar Akademik Lulusan Program Sarjana
KELOMPOK PROGRAM

GELAR

STUDI

AKADEMIK

1

Farmasi

Sarjana Farmasi

S.Far

2

Kebidanan

Sarjana Kebidanan

S.Keb

NO

SINGKATAN

C. Gelar Akademik Lulusan Program Profesi
KELOMPOK PROGRAM

GELAR

STUDI

AKADEMIK

1

Profesi Apoteker

Apoteker

Apt.

2

Profesi Bidan

Bidan

Bd.

NO
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BAB XI
SANKSI PENDIDIKAN
A. Pengertian
Sanksi pendidikan adalah hukuman yang dapat dikenakan kepada setiap
mahasiswa

yang

melanggar

ketentuan

dalam

pelaksanaan

proses

pendidikan di STIKes Muhammadiyah Cirebon.

B. Tujuan Pemberian Sanksi
Tujuan pemberian sanksi kepada mahasiswa adalah:
1. Menjaga integritas akademik
2. Menegakkan disiplin kepatuhan agar tujuan pendidikan yang telah
terprogram dapat diwujudkan
3. Memelihara mutu pendidikan dan mendorong mahasiswa mencapai
prestasi optimal
4. Menjaga nama baik persyarikatan dan almamater
C. Jenis Pemberian Sanksi
Jenis sanksi yang dapat diterapkan adalah:
1. Sanksi Administrasi
Mengutamakan kepatuhan dalam menjalani proses-proses administratif
berupa peraturan yang telah ditetapkan, oleh karena itu setiap
pelanggarannya perlu dikenakan sanksi.
2. Sanksi Akademik
Mengutamakan pelaksanaan kemampuan akademik untuk menjaga
kualitas sehingga bagi mahasiswa

yang tidak konsisten dalam

pendidikan/akademik perlu dikenakan sanksi. Proses pemantauan dan
pengendalian kualitas dilakukan dengan evaluasi studi berjenjang
menurut ketentuan.
Penerapan sanksi di atas disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas
pelanggaran, tata tertib atau kode etik dalam proses pendidikan di
STIKes Muhammadiyah Cirebon.
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D. Bentuk Pelaksanaan Sanksi
Bentuk sanksi di STIKes Muhammadiyah Cirebon antara lain:
1. Sanksi Administrasi
Bentuk sanksi administrasi
a. Tidak terdaftar sebagai mahasiswa STIKes Muhammadiyah Cirebon
jika tidak melakukan daftar ulang sampai dengan batas waktu yang
telah ditentukan
b. Sanksi untuk cuti belajar tanpa izin (mankir) 2 (dua) semester
berturut-turut, mahasiswa tersebut dinyatakan mengundurkan diri
serta status mahasiswa tidak aktif.
c. Bagi mahasiswa yang terlambat ujian sesuai dengan waktu dan
jadwal yang ditentukan tidak diperkenankan mengikuti ujian mata
kuliah yang bersangkutan.
2. Sanksi Akademik
Bentuk sanksi akademik:
A. Terlambat melakukan pengisian KRS dalam kurun waktu yang telah
ditentukan, dinyatakan mahasiswa tersebut tidak aktif
B. Mengubah KRS tanpa persetujuan dosen pembimbing akademik, KRS nya
ditolak dan yang berlaku KRS yang telah disetujui oleh dosen pembimbing
akademik.
C. Tidak memenuhi kehadiran kuliah tatap muka minimum 80% dalam setiap
mata kuliah yang diambil, tidak diperkenankan mengikuti ujian tengah
semester untuk mata kuliah yang bersangkutan
D. Melakukan perbuatan curang dalam ujian akhir semseter (UAS), untuk mata
kuliah yang bersangkutan dinyatakan gugur/tidak lulus.
E. Mahasiswa melakukan plagiat tugas akhir atau skripsi hasil pekerjaannya
dinyatakan gugur dan mahasiswa wajib mengganti tugas akhr/skripsi dengan
judul yang baru.
Sanksi akademik dan sanksi lainnya bagi mahasiswa diatur dalam
keputusan Ketua STIKes Muhammadiyah Cirebon tentang Kode Etik
Mahasiswa STIKes Muhammadiyah Cirebon.
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E. Sanksi Bagi Tenaga Kependidikan
1. Pejabat struktural atau staf yang melanggar prosedur dan administrasi
akademik atau memberikan peluang serta membiarkan terjadinya
pelanggaran patut diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang
berlaku
2. Bentuk dan jenis sanksi kepada pejabat struktural atau staf diatur
tersendiri
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BAB XII
LAPORAN HASIL PROSES AKADEMIK
DAN STANDAR MUTU
Laporan hasil proses belajar mengajar sangat diperlukan oleh pimpinan sebagai
bahan evaluasi apakah kinerja seluruh pelaksanaan di program studi sudah
optimal atau belum. Laporan penyelenggaraan pendidikan dengan berbasiskan
evaluasi yang dikenal dengan EPSBED. Secara garis besar hal-hal perlu
dilaporkan oleh Ketua Program Studi sebagai berikut:
A. Kemahasiswaan
Laporan kemahasiswaan meliputi:
1. Jumlah mahasiswa baru yang mendaftar
2. Daftar mahasiswa baru yang diterima dan tidak diterima
3. Jumlah mahasiswa yang melaksanakan registrasi/her-registrasi
4. Jumlah mahasiswa yang mengajukan cuti akademik/tidak registrasi
5. Jumlah mahasiswa yang terlambat melakukan registrasi dalam kurun
waktu yang telah ditentukan
6. Jumlah lulusan
7. Daftar jumlah lulusan tiap semester

B. Akademik
Laporan akademik meliputi:
1. Jumlah mata kuliah yang ditawarkan setiap semester
2. Jumlah mahasiswa tiap-tiap mata kuliah
3. Jumlah dosen yang terlibat setiap semesternya (termasuk dosen luar)
4. Jumlah beban mengajar setiap dosen tiap semesternya
5. Jumlah kehadiran dsen dalam mengajar
6. Distribusi prestasi belajar mahasiswa:
a. Jumlah mahasiswa yang mendapat nilai A
b. Jumlah mahasiswa yang mendapat nilai B
c. Jumlah mahasiswa yang mendapat nilai C
d. Jumlah mahasiswa yang mendapat nilai D
e. Jumlah mahasiswa yang mendapat nilai E/tidak lulus mata kuliah
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7. Jumlah mahasiswa yang menempuh tugas akhir/skripsi tiap semester
8. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan PBL/PKK/PKMD/PKL/KKN
atau kegiatan sejenisnya
9. Tingkat kelulusan setiap semester
F. Periode Laporan dan Sistematika Laporan
Laporan perkembangan proses belajar mengajar dipersiapkan oleh bagian
akademik minimal tiap semester sekali dan dilaksanakan setelah kegiatan
pembagian Kartu Hasil Studi (KHS) selesai. Jadwal akhir penyerahan
Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) ditentukan kemudian yang
terjadwal pada kalender akademik.
G. Sasaran Laporan
1. Pimpinan STIKes
2. Program Studi
3. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
4. DIKTI

H. Standar Mutu STIKes Muhammadiyah Cirebon
1. Pembinaan Iman dan Taqwa
2. Pengelolaan Lembaga
3. Pengembangan Kurikulum
4. Proses Pembelajaran
5. Penciptaan Suasana Akademik
6. Pembinaan Kemahasiswaan
7. Kompetensi Lulusan
8. Dosen dan Tenaga Kependidikan
9. Pembiayaan
10. Sarana dan Prasarana
11. Sistem Informasi dan Promosi
12. Penelitian dan Publikasi Ilmiah
13. Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
14. Kerjasama Dalam dan Luar Negeri
15. Evaluasi Kinerja
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