
 

  

PENDAHULUAN 

Yudisium merupakan proses akademik yang menyangkut 
penerapan nilai dan mahasiswa dari seluruh proses 
akademik yang telah di lewati selama masa studi di prodi 
D3 Kebidanan STIKes Muhammadiyah Cirebon. 
Dengan kata lain pengumuman nilai akhir dari seluruh mata 
kuliah yang telah diprogramkan dan penetapan nilai akhir 
tersebut akan dibacakan oleh dosen/ketua prodi/bidang 
akademik yang bersangkutan saat kegiatan yudisium 
mahasiswa, melalui serangkaian rapat internal. 

Prodi D3 Kebidanan memperhatikan mutu kompetensi 
lulusan agar berdaya saing dan tepat guna di dalam pasar 
kerja, untuk itu perlu penetapan beberapa syarat yang 
harus di penuhi oleh setiap mahasiswa. 

Acuan Kurikulum D3 Kebidanan dalam hal ini adalah 
Kemenkes melalui PPSDMK dan Asosiasi Kebidanan 
Indonesia (AIPKIND), serta panduan penyelenggaraan 
kurikulum pergutuan Tinggi Muhammadiyah (PTM) oleh 
majelis dikti Muhammadiyah Pusat. 

Adapun beban SKS yang harus diselesaikan oleh mahasiswa 
di prodi D3 kebidanan adalah 114 SKS. Dimana SKS tersebut 
terdiri dari 8 SKS muatan Al Islam Kemuhammadiyah (AIK), 
mata kuliah Wajib 8 SKS, mata kuliah Program Studi 89 SKS 
dan mata kuliah penciri Program Studi 9 SKS.  

Penetapan SKS tersebut merujuk pada Permenristekdikti 
no 44 tahun 2015 pasal 17 dan UU RI no 12 tahun 2012 
pasal 35. Serta peraturan akademik STIKes Muhammadiyah 
Cirebon Nomor :473/Kep/III.3-AUM/D/2019 
 

PERSYARATAN YUDISIUM 

a. Persyaratan pendaftaran yudisium offline dan 
online 

1. Mahasiswa telah melaksanakan ujian Laporan 
Tugas AKhir (LTA) oleh pembimbing dan penguji. 

2. Mahasiswa telah menyelesaikan administrasi 
Pendidikan (SPP, Biaya Praktikum/praktik, 
sumbangan tridarma dan lain-lain) 
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b. Persyaratan Kelulusan Yudisium Offline dan Online 

1. Mahasiswa bebas peminjaman Alat-alat 
laboratorium kebidanan .dibuktikan dengan 
tandatangan oleh Pj. Laboratorium kebidanan 

2. Mahasiswa bebas peminjaman dan denda dari 
perpustakaan dibuktikan dengan tandatangan 
PJ. Perpustakaan. 

3. Mahasiswa lulus ta’aruf dibuktikan dengan 
setifikat 

4. Mahasiswa telah lulus mengikuti pembinaan 
AIK, dibuktikan dengan sertifikat atau nilai yang 
dikeluarkan oleh Lembaga AIK. 

5. Mahasiswa telah lulus tahfidz surat-surat 
Pendek Al-qur’an (14 surat terakhir) yang 
dibuktikan dengan tandatangan Dosen 
Pembimbing Akademik pada form bimbingan 
akademik 

6. Mahasiswa telah lulus kegiatan praktik Klinik 
Kebidanan dibuktikan dengan nilai lulus minimal 
3 

7. Mahasiswa memiliki nIlai sekurang-kurangnya C 
pada beberapa mata kuliah (maksimal 15 SKS) 
dibuktikan dengan daftar IPS dan IPK 

8. Mahasiswa lulus pemeriksaan Plagiasi (minimal 
40%) dibuktikan dengan lampiran print out hasil 
pemeriksaan palgiasi 

9. Mahasiswa mengisi judul LTA dan menyerahkan 
draft LTA baik Softcopy (online) atau hardcopy 
(offline) dengan lengkap kepada bagian Adak, 
dibuktikan tandatangan bagian LPPM 

10. Mahasiswa telah menyelesaikan capaian target 
kompetensi sesuai ketentuan yang dibuktikan 
dengan pendokumentasian yang telah DI 
validasi dan verifikasi baik olah PA maupun CI. 

 

 

 



 

PROSEDUR YUDISIUM 

1. Mahasiswa diberi batas waktu tertentu  dalam 
memenuhi persayatan pendaftaran dan kelulusan 
yudisium. 

2. PJ unit, Lembaga, Adak dan hal hal yang terkait 
melakukan validasi terhadap mahasiwa yg 
bersangkutan dengan dibuktikan mengisi 
tandatangan pada form tertentu (baik online 
maupun offline) 

3. Jika offline, mahasiswa akan mengumpulkan format 
tersebut kepada ADAK dan berkoordinasi dengan 
Prodi d3 kebidanan.  

Jika online, mahasiswa dan atau PJ Unit, Lembaga, 
Adak, bag. Keuangan secara proaktif memverifikasi 
syarat lulus yudisium, untuk selanjutnya laporan di 
terima oleh bagian Adak dan diteruskan kepada 
Prodi D3 Kebidanan 

4. Prodi D3 Kebidanan mengadakan rapat dengan 
Dosen PA yang di hadiri oleh bidang akademik, 
kemahasiswaan, bidang keuangan serta Ketua 
STIKes Muhammadiyah Cirebon, guna 
mendengarkan laporan kinerja dosen PA terhadap 
mahasiswa yang diampunya. 

5. Prodi D3 Kebidanan Bersama bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan menyelenggarakan Rapat yudisium 
yang di hadiri oleh Senat Akademik, dengan mengisi 
berita acara rapat Yudisium dan membuat notulensi 
yang ditandatangani oleh anggota rapat 

6. Membuat SK yudisium yang akan disampaikan 
kepada mahasiwa pada saat yudisium kelulusan 
mahasiswa Prodi D3 Kebidanan 

 

KETENTUAN LULUS YUDISIUM 

1. Mahasiswa menyelesaikan seluruh syarat baik 
pendaftaran maupun kelulusan yudisium (12 item) 

2. Bagi mahasiswa yang tidak menyelesaikan hal 
tersebut di atas (sekurang-kurangnya 3 item syarat 
lulus yudisium) maka kelulusan dapat ditangguhkan 
dan atau lulus dengan bersyarat, yang 



 

ketentuannya dapat diatur dalam rapat Yudisium 
Bersama Senat Akademik. 
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