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PANDUAN PENERIMAAN 
MAHASISWA PINDAHAN  
     

 

PRODI D3 
KEBIDANAN 

PENDAHULUAN  

Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri 

lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan 

Tinggi termasuk melakukan penerimaan mahasiswa pindahan pada 

program Studi D3 Kebidanan STIKes Muhammadiyah Cirebon. Rujuan 

tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi. Perpindahan Mahasiswa dapat dilakukan 

antar Program Studi pada program Pendidikan yang sama; Jenis 

Pendidikan Tinggi; dan/atau Perguruan Tinggi.  

Adapun sumber rujukan lainnya pada  Peraturan Pemerintah Nomor 4 

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 

Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

Untuk itu Prodi D3 kebidanan melakukan persyaratan akademik yang 

harus dilakukan dalam penerimaan mahasiswa dalm hal ini adalah 

mahasiswa pindahan/ transfer. Mahasiswa  pindahan diterima dengan 

pengakuan hasil belajar sebelumnya sesuai ketentuan yang berlaku di 

PT STIKes Muhammadiyah Cirebon Khususnya Prodi D3 Kebidanan. 

  

 

 

 

 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt504716e4cc717/nprt/lt50f3a2f66c18f/uu-no-12-tahun-2012-pendidikan-tinggi
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt504716e4cc717/nprt/lt50f3a2f66c18f/uu-no-12-tahun-2012-pendidikan-tinggi
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt531d524acbfcb/nprt/lt50f3a2f66c18f/peraturan-pemerintah-nomor-4-tahun-2014
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt531d524acbfcb/nprt/lt50f3a2f66c18f/peraturan-pemerintah-nomor-4-tahun-2014
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt531d524acbfcb/nprt/lt50f3a2f66c18f/peraturan-pemerintah-nomor-4-tahun-2014


DASAR HUKUM  

1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi 

2. pada  Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi. 

3. PP 17 Tahun 2010 yaitu di pasal 88 ayat 1s/d3 tentang 

mahasiswa transfer (memperbolehkan PT menerima mahasiwa 

pindahan dengan pengakuan sebagian hasil belajar sebelumnya 

di tempat lain. Pasal 88 ayat 1 mengijinkan transfer antar PT 

bahkan boleh dari sekolah atau program pendidikan non formal. 

Ayat 2 memperbolehkan pindah antar prodi dalam satu PT, ayat 

3 menjelaskan bahwa ketentuan ayat 1 dan 2 akan diatur 

Permendiknas) 

4. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman 

Penyusunan Kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 

5. SK Dirjen Dikti No : 08/DIKTI/Kep/2002  (butir dua c memuat hal-

hal yang wajib dimuat dalam transkrip nilai) 

 

PERSYARATAN 

Syarat dapat diterima sebagai mahasiswa pindahan adalah : 

a. Program Vokasi, minimal 2 semester dan setinggi-tingginya 3 
semester serta telah mengumpulkan : 

1) Untuk 2 semester : 40 sks dengan IPK ≥ 3.00 

2) Untuk 3 semester : 60 sks dengan IPK ≥ 3.00 

b. Bukan mahasiswa putus kuliah paksa (dropped out) dan tidak 
pernah mendapat dan/atau sedang menjalani sanksi akademik 
dari perguruan tinggi asal yang dibuktikan dengan surat 
pengantar dari PT asal. 

c. Bidang/program studi asal sesuai dengan yang ada STIKes 
Muhammadiyah Cirebon (dari prodi yang sama yaitu D3 
Kebidanan) 
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d. Program studi asal terakreditasi BAN sekurang-kurangnya 
dengan predikat B dibuktikan dengan Sertifikat Akreditasi PT 
asal 

e. Telah menempuh pendidikan secara terus menerus pada PT 
Asal sesuai semester yang telah di tempuh. 

f. Mendapat ijin/persetujuan pindah dari pimpinan perguruan tinggi 
asal, dan menyerahkan bukti-bukti kegiatan akademik lain yang 
sah. 

g. Memiliki sertifikat yang masih berlaku untuk hasil Tes Potensi 
Akademik yang diterbitkan oleh lembaga berwenang dan atau 
sertifikat/bukti lainnya  

h. Bidang Akademik dan Ketua program studi  PT yang  dituju 
menyatakan secara tertulis kesediaannya untuk menerima 
dibuktikan dengan surat keterangan penerimaan mahasiswa 
transfer/pindahan 

i. Mahasiswa pindahan yang diterima Prodi D3 Kebidanan 
mempunyai kewajiban membayar seperti mahasiswa baru serta 
memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh STIKes 
Muhammadiyah Cirebon. 

j. Mahasiswa melampirkan Daftar nilai asli yang diperoleh dari 
Perguruan Tinggi asal, dengan mencamtumkan perolehan sks 
dan IPK 

k. Mahasiswa menyertakan Surat pindah dari perguruan tinggi 
asal; 

l. Mahasiswa melaampirkan surat Persetujuan orang tua dan atau 
wali mahasiswa 

 

PROSEDUR  

1. Mahasiswa melampirkan bukti persyaratan di atas 

2. Permohonan pindah diajukan secara tertulis kepada bidang 

akademik dengan tembusan Ketua Pragram Studi yang dituju. 

3. Ketua Program Studi D3 Kebidanan akan menghitung SKS yang 

telah di tempuh untuk dilihat SKS mata kuliah yang bisa 

diterima/akan diakui, kemudian akan ditentukan sisa sks yang 

harus ditempuh oleh mahasiswa tersebut ( total SKS lulus di PT 

penerima – total sks yang diakui ). 

 



 

4. Ketua program Studi akan melihat SKS serta Mata Kuliah yang 

telah di tempuh di PT sebelumnya, kemudian akan di cocokan 

dengan SKS dan Mata Kuliah yg ada di Prodi D3 Kebidanan, jika 

ada beberapa SKS dan MK yang tidak sesuai makan akan 

dilakukan pengalihan Kredit/konversi dan matrikulasi MK. 

5. Pelaksanaan konversi/matrikulasi dilakukan pada semester yang 

sama, tetapi jadwal menyesuaikan (fleksibel) untuk mengikuti 

kelas ada semester yang sebelumnya. 

6. Pembiayaan mengenai point 5 besarannya diatur oleh bidang 

keuangan. 

7. Mahasiswa tersebut di beri NIM sesuai tahun masuk. 

8. Mahasiswa mengikuti aturan yang ada di Program Studi D3 

Kebidanan 

9. Mahaisiswa tersebut berhak memiliki transkip yang sama 

dengan mahasiswa lain ketika lulus dari Prodi D3 Kebidanan 

STKes Muhammadiyah Cirebon 

 

Ketua Program Studi D3 Kebidanan 

 

Nengsih, SST.M.Kes 

NIK.09.05.018 

 



 


