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BAB I 

INFORMASI UMUM 
 

A. SEJARAH RINGKAS MUHAMADIYAH 

Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta oleh K.H. Ahmad Dahlan pada 8 

Dzulhijjah 1330 Hijriyah bertepatan dengan 18 November 1912 Miladiyah. 

Perkataan “Muhammadiyah” dinisbahkan kepada nama Muhammad, Nabi, dan 

Rasul akhir zaman. Penisbahan itu dimaksudkan guna mengikuti jejak perjuangan 

Rasulullah untuk kemudian melanjutkan risalah dakwahnya dalam kehidupan 

umat manusia,   khususnya di Tanah Air Indonesia. Karenanya Muhammadiyah 

sebagaimana dirumuskan dalam Anggaran Dasar hasil muktamar ke-41 tahun 

1985 menyatakan jati dirinya sebagai Gerakan Islam dan Dakwah Amar Makruf 

Nahi Munkar, beraqidah Islam bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. 

Pada awal berdirinya Muhammadiyah merumuskan tujuan, yaitu 

menyebarluaskan pengajaran Nabi Muhammad SAW. kepada penduduk 

bumiputera di Yogyakarta serta memajukan agama Islam kepada anggota-

anggotanya. Sesuai dengan perkembangan Muhammadiyah yang menyebar ke 

luar Yogyakarta bahkan ke luar Pulau Jawa, rumusan tujuan Muhammadiyah 

yang mengalami beberapa kali perubahan redaksional pada tahun 1959, yakni 

hasil Muktamar ke-34, tujuan Muhammadiyah dirumuskan sebagai berikut: 

“Maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi 

agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”. Pada 

muktamar ke-41 tahun 1984 di Surakarta, tujuan Muhammadiyah mengalami 

perubahan redaksional kembali, yang lengkapnya dirumuskan sebagai berikut: 

“Maksud dan tujuan persyarikatan ialah menegakkan dan menjunjung tinggi 

Agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil, dan makmur yang 

diridhai Allah SWT.” 
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K.H. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah didorong oleh paham 

tentang Islam yang dipelajari, dihayati, dipahami, dan diamalkannya, yang oleh 

K.H. A.R. Fakhruddin dikatakan sebagai Islam yang bergerak dan 

menggerakan kehidupan. K.H. Ahmad Dahlan dikatakan oleh para ahli sebagai 

pencari kebenaran sejati, yang selalu gelisah menyaksikan keadaan disekitarnya 

yang dipandangnya tidak sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Kondisi objektif umat 

Islam saat itu berada dalam keterbelakangan,  kebodohan, dan kemiskinan, 

termasuk dalam kehidupan keagamaan. Sedangkan bangsa Indonesia berada 

dalam cengkeraman penjajahan. Kondisi objektif itu semakin memberikan 

dorongan bagi K.H. Ahmad Dahlan untuk melakukan perubahan atas keadaan 

yang buruk itu. Dengan menengok pada khasanah gerakan pembaharuan di dunia 

Islam, K.H. Ahmad Dahlan kemudian mewujudkan dorongan itu ke dalam cita-

cita membangun sebuah gerakan Islam yang mampu memperbaharui kehidupan 

umat dan masyarakat. Dengan didorong oleh sementara koleganya, maka K.H. 

Ahmad Dahlan kemudian mendirikan Muhammadiyah. 

Kelahiran dan kehadiran Muhammadiyah dalam sejarah umat Islam 

maupun bangsa Indonesia dibelakang hari diakui telah memberikan sumbangan 

yang sangat berharga. Muhammadiyah telah mempersegar paham keagamaan di 

lingkungan umat Islam sehingga mampu mendobrak kebekuan dan menawarkan 

tajdid atau pembaharuan yang dilakukan Muhammadiyah melalui pembaharuan 

di bidang pendidikan Islam, dengan memperkenalkan sistem pendidikan modern. 

Gerakan pembaharuan juga diwujudkan ke dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. 

Dengan semangat keagamaan Muhammadiyah melakukan advokasi sosial dengan 

pengentasan keterbelakangan umat, sehingga para ahli menyatakan bahwa 

Muhammadiyah melalui gerakan pembaharuannya telah berhasil membangun 

generasi terpelajar muslim yang mampu menghadapi zaman baru dengan 

kepribadian yang kokoh, sekaligus membangun masyarakat baru yang bercorak 

kekotaan. Pada titik ini Muhammadiyah dinilai sebagai suatu gerakan 
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kebudayaan yang mampu melakukan perubahan di lingkungan umat maupun 

masyarakat yang berskala jangka panjang, untuk membedakannya dari gerakan 

politik seperti yang ditempuh oleh Syarikat Islam. 

Dengan gerakan pembaharuan itu, maka amalan Muhammadiyah dapat 

dikategorikan ke dalam empat kelompok, yakni (1) membersihkan Islam di 

Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan bukan Islam; (2) reformulasi doktrin Islam 

dengan pandangan alam pikiran modern; (3) reformulasi ajaran dan pendidikan 

Islam; dan, (4) mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan dari luar. 

Karenanya, Muhammadiyah kemudian dikenal sebagai gerakan tajdid atau 

gerakan pembaharuan. 

Dengan watak dasar dari kesejarahan yang dilaluinya, Muhammadiyah 

sebagai gerakan Islam kemudian merumuskan atau mendefinisikan dirinya 

sebagai “gerakan Islam dan Dakwah Amar Ma’ruf Nahi Munkar, beraqidah Islam 

dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk 

terwujudnya masyarakat utama, adil, dan makmur yang diridhoi Allah SWT., 

guna melaksanakan fungsi dan misi manusia  sebagai  hamba  dan  khalifah  Allah  

di muka bumi”. Rumusan pendirian Muhammadiyah ini merupakan pernyataan  

diri  dalam  upaya  mengembangkan gerakan di tengah tantangan jaman, gerakan 

Muhammadiyah sejak awal kelahiran sampai perkembangannya dikemudian hari 

tentu tidak sesederhana sebagai pernyataan jatidiri Muhammadiyah secara verbal 

itu. 

Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang 

diwahyukan kepada para rasul-Nya sejak Nabi Adam sampai Nabi terakhir 

Muhammad SAW., merupakan hidayah dan rahmat bagi seluruh umat manusia 

sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, 

duniawi dan ukhrowi. Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, 

dan tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah yang shahih sebagai mata rantai dari 

ajaran Islam yang diwahyukan  kepada  Rasul-Rasul  Allah  sebelumnya  adalah  
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agama  Allah  yang terakhir dan paripurna (Q.S. Al-Maidah:3) serta diridloi Allah 

(Q.S. Ali Imran:19) yang berisi perintah-perintah, larangan-larangan dan 

petunjuk-petunjuk bagi umat manusia untuk keselamatan hidup di dunia dan 

akhirat, sebagai agama Allah yang haq (Q.S. Al-Araf:158). 

Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam mendasarkan diri pada Al-

Quran dan  Sunnah  Rasul  dengan  menggunakan  akal  pikiran  sesuai  dengan  

jiwa  ajaran Islam, dengan bekerja keras untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam 

yang meliputi aqidah, ibadah, akhlaq, dan mua’malat duniawiyah dalam 

kehidupan. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang 

telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber 

kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945, untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara 

yang adil dan makmur dan diridloi Allah SWT, “Baldatun Thayyibatun Wa 

Rabbun Ghafur”. 

Dengan demikian, misi utama kelahiran dan perjuangan Muhammadiyah 

ialah mendakwahkan Islam yang paripurna berdasarkan sumbernya yang murni 

(Al-Quran dan As-Sunnah) dan dengan mengembangkan ijtihad dalam kehidupan 

umat manusia sehingga menjadi “rahmatan lil ‘alamin”. 

K.H. A. Dahlan memimpin Muhammadiyah dari tahun 1912 hingga tahun 

1922 dimana saat itu masih menggunakan sistem permusyawaratan rapat tahunan. 

Pada rapat tahun ke-11, Pemimpin Muhammadiyah dipegang oleh K.H. Ibrahim 

yang kemudian memimpin Muhammadiyah hingga tahun 1934. Rapat Tahunan 

itu sendiri kemudian berubah menjadi Konggres Tahunan pada tahun 1926 

yang dikemudian hari berubah menjadi Muktamar tiga tahunan dan akhirnya 

seperti saat ini menjadi Muktamar 5 tahunan. 
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B. MISI PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH 

Pendidikan yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah merupakan salah satu 

dari bentuk dan jenis Amal Usaha Persyarikatan, yang struktur kelembagaannya 

bersifat formal, berjenjang dari tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. 

Adapun bentuk, jenis, dan tingkat pendidikan Muhammadiyah itu pada 

hakikatnya merupakan perwujudan dari pengembangan misi Muhammadiyah 

khususnya dalam bidang pendidikan, yang terkait secara substansial dengan 

pendidikan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana menjadi 

paham agama dalam Muhammadiyah, maupun secara kesejahteraan terkait pula 

dengan gagasan-gagasan dasar K.H. Ahmad Dahlan dalam merintis dan 

membangun pendidikan Muhammadiyah. 

Pendidikan Muhammadiyah memiliki keterkaitan dengan keprihatinan 

pendiri Muhammadiyah yang berkaitan dengan (1) ajaran Islam dilaksanakan 

tidak secara murni bersumber pada Al- Quran dan Sunnah,- melainkan tercampur 

dengan praktik- praktik syirik, bid’ah, dan khurafat; (2) lembaga-lembaga 

pendidikan Islam tidak lagi dapat memenuhi tuntutan jaman akibat dari 

pengaruh luar; dan (3) keadaan umat Islam  yang  sangat  menyedihkan  dalam 

bidang sosial, ekonomi, politik, kultural, sebagai akibat dari penjajahan. 

Sehingga Muhammadiyah memiliki komitmen untuk (1) mengembalikan amal 

dan perjuangan umat Islam pada sumber Al-Quran dan Hadits yang shahih, serta 

bersih dari syirik, bid’ah, dan khurafat; (2) menafsirkan ajaran-ajaran Islam 

dengan alam pikiran modern; (3) mempengaruhi sistem pendidikan Islam secara 

modern sesuai dengan kehendak dan kemajukan zaman; dan (4)  membebaskan  

umat dari ikatan-ikatan tradisionalisme, konservatifisme, sikap taklid, dan  

formalisme yang membelenggu  kehidupan  umat (Wahid, dalam  Rais 1985:13). 

K.H. Ahmad Dahlan merintis usaha pengembangan sistem pendidikan 

Islam modern yang kemudian menjadi alam pikiran umat Islam di belakang hari, 

karena melihat  dualisme  pendidikan  yang  diterapkan  di  Indonesia  pada  masa  
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kolonial. Disatu pihak terdapat sistem pendidikan pondok pesantren di lingkungan 

umat Islam yang tradisional dan terisolasi dari perkembangan jaman, dipihak lain 

terdapat sistem pendidikan Barat yang diselenggarakan pemerintah kolonial 

Belanda yang sekuler yang sejak tahun 1817 melarang agama diajarkan di 

sekolah-sekolah pemerintah kolonial. 

Dalam pandangan K.H. Ahmad Dahlan, Muhammadiyah perlu 

mengembangkan pendidikan Islam yang dapat melahirkan (1) manusia yang alim 

dalam ilmu agama, (2) yang berpandangan luas, dengan memiliki ilmu 

pengetahuan umum, dan (3) siap berjuang mengabdi untuk kegiatan 

Muhammadiyah dalam menyantuni nilai-nilai keutamaan pada masyarakat  

(Rosyidi,  1984:49). Sejak itu terus  dikembangkan  pendidikan  Muhammadiyah,  

dan secara konsepsional pada tahun 1975 dirumuskan tujuan pendidikan 

Muhammadiyah sebagai berikut: (1) Terwujudnya pada diri sendiri dan berguna 

bagi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, (2) Memajukan dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk pembangunan 

masyarakat dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 

1945. Tujuan Pendidikan Muhammadiyah tersebut kemudian disempurnakan 

rumusan redaksionalnya yang disesuaikan dengan adanya perubahan rumusan 

tujuan Muhammadiyah pada tahun 1985. 

C. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

PONTIANAK 

Universitas Muhammadiyah Pontianak (UM Pontianak) merupakan salah 

satu perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia. Melihat dari qaidah PTM 

maka perguruan tinggi dilingkungan Muhammadiyah merupakan satuan 

pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bertugas 

menyelenggarakan pembinaan ketaqwaan dan keimanan kepada Allah S.W.T., 

pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

menurut tuntunan Islam. Penumbuhan budaya islami dan penguasaan ilmu 
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pengetahuan dan teknologi serta seni (ipteks) yang dilandasi nilai-nilai keislaman 

dan kemuhammadiyahan merupakan tekad dari UM Pontianak sepanjang masa. 

UM Pontianak didirikan oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang 

diprakarsai oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat, sebagai 

salah satu lembaga perjuangan dan dakwah bertujuan untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa beserta untuk membentuk manusia seutuhnya yang diridhai 

Allah S.W.T. menurut tuntunan agama  Islam dan  berdasarkan falsafah  Panca  

Sila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semula secara resmi UM Pontianak yang 

diberi izin pendirian sesuai dengan Surat Keputusan (SK) dari Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0518/O/1990  dengan memberikan  status 

terdaftar  kepada  3  (tiga)  fakultas yaitu; Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen, 

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Jurusan Budidaya Perairan, dan Fakultas 

Teknik Jurusan Teknik Mesin. 

UM Pontianak terus melakukan pengembangan pendidikan sesuai  

kebutuhan masyarakat di Kalimantan Barat. Pada tahun 1991, UM Pontianak 

mendirikan Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan  Agama  Islam  sesuai  dengan  

SK  Menteri  Agama Nomor: 125 Tahun 1991 tanggal 12 Juli 1991.  Kemudian 

pada tahun 1996.  Sesuai dengan SK Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 

499 Tahun 1996, Fakultas (FAI) Tarbiyah berubah nama menjadi Fakultas 

Agama Islam. Pada tahun 2002, FAI mengembangkan Program Diploma II 

Pendidikan Guru Taman Kanak-Kanak Islam (PGTKI) sesuai dengan SK 

Koordinator Kopertis Wilayah XI Kalimantan Nomor: C/II/07/2002, dan  

sekarang sudah ditutup. Kemudian UM Pontianak mendirikan Fakultas 

Kesehatan dengan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat pada tahun 2003 

sesuai dengan surat Depdiknas Dirjen Dikti Nomor 1621/D/T/2003 tanggal 31 

Juli 2003. Pada tahun 2007, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) 

didirikan pula untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru yang masih sangat 

terbatas saat itu dan beberapa tahun mendatang di Kalimantan Barat. Program 
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studi yang diberi izin operasional ber SK Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

(DIKTI) No. 2929/D/T/  2007  yaitu  Program  Studi  Pendidikan  Anak  Usia  

Dini  (PAUD)  dan Pendidikan Kimia yang keduanya untuk jenjang strata satu 

(S1). 

UM Pontianak selalu tanggap dengan perubahan dan perkembangan 

zaman, serta mengutamakan mutu pendidikan sebagai akuntabilitas terhadap 

masyarakat. Seluruh program studi yang ada selalu diberi perpanjangan izin 

operasional oleh KOPERTIS/DIKTI sesuai waktunya, dan seluruh fakultas yang 

telah memenuhi persyaratan sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional 

Perguruan Tinggi (BAN-PT). Untuk peningkatan mutu internal, UM Pontianak 

juga telah membentuk Pusat Penjaminan Mutu (PPM) sesuai dengan Keputusan 

Rektor No. 03/II.3.AU/KEP/ 2007 tanggal 29 Januari 2007. Guna menciptakan 

tenaga dosen yang profesional dalam proses belajar mengajar, pembentukan 

Pusat Peningkatan dan Pengembangan Aktifitas Instruksional (P3AI) juga 

telah dibentuk pada tahun 2007. Kemudian peningkatan layanan terhadap 

mahasiswa melalui pelayanan pengelolaan sistem informasi teknologi berupa 

pembayaran SPP on line bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara telah 

dilaksanakan berupa penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada tanggal 7 

Februari 2009. 

Sesuatu yang inovatif dan kreatif menjadi tujuan dan ciri khas untuk 

pengembangan UM Pontianak masa mendatang. Banyak hal-hal yang masih 

harus direncanakan dan dilaksanakan dalam menghadapi berbagai  permasalahan  

secara internal dan tantangan serta ancaman eksternal.  Era globalisasi dan 

informasi yang berkembang pesat menuntut UM Pontianak untuk selalu inovatif 

dan kreatif dalam menghasilkan sumberdaya manusia berkualitas yang menguasai 

informasi dan teknologi serta seni. UM Pontianak senantiasa menata diri untuk 

menjaga dan meningkatkan keberlangsungan dan daya saing di masa-masa 

mendatang (sustainable competitive advantage). 
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D. FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI 

Angka Partisipatif Kasar (APK) pendidikan tinggi yang rendah tersebut 

disebabkan oleh berbagai faktor. Selain faktor keterbatasan kemapuan ekonomi 

masyrakat, aspek pemerataan kesempatan untuk mengecap pendidikan tinggi juga 

disebabkan oleh penyebaran geografis lembaga pendidikan antar wilayah yang 

tidak merata.   Perguruan tinggi yang berbentuk universitas, institut, dan sekolah 

tinggi dengan beragam fakultas dan program studinya lebih banyak terkonsentrasi 

di kawasan Jawa-Bali dan kawasan barat Indonesia. Sementara di sisi lain, salah 

satu strategi dalam rangka percepatan pembangunan di semua provinsi adalah 

penyediaan sumberdaya manusia sesuai dengan kondisi alam, sosial budaya, 

ekonomi, dan kebutuhan wilayah. Dalam hal ini, perguruan tinggi dapat 

memberikan sumbangannya untuk mempersiapkan sumberdaya manusia. Oleh 

karena itu pemerataan fakultas dan program studi di perguruan tinggi merupakan 

salah satu program yang perlu mendapat perhatian bagi UM Pontianak dalam 

pengembangannya. Saat ini UM Pontianak telah memiliki 7 Fakultas dan 15 

program studi dan sebagian besar telah terakreditasi oleh BAN-PT dan LAM-

PTKes, untuk lebih jelasya dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1. Fakultas Program Studi dan Jenjang Pendidikan yang Diselengarakan 

di UM Pontianak 
No Fakultas Program Studi Jenjang 

1 Ekonomi dan Bisnis 
Manajemen S1 

Manajemen K. Sintang S1 

2 Perikanan dan Ilmu Kelautan Budidaya Perairan S1 

3 Teknik dan Ilmu Komputer 

Teknik Mesin S1 

Teknik Informatika S1 

Sistem Informasi S1 

4 Agama Islam 
Pendidikan Agama Islam S1 

Manajemen Bisnis Syariah S1 

5 Ilmu Kesehatan 

Kesehatan Masyarakat S1 

Kesehatan Masyarakat K. Sintang S1 

Psikologi S1 

6 
Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan 

Pendidikan Guru Pendidikan 

Anak Usia Dini (PG-PAUD) 
S1 

Pendidikan Kimia S1 

Pendidikan Biologi S1 

7 Hukum Ilmu Hukum S1 
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E. STRUKTUR ORGANISASI 

UM Pontianak selalu berorientasi pada efektifitas dan efisiensi untuk 

menciptakan  organisasi  yang  sehat  dan  manajemen  yang  akuntabel.  Untuk  

itu susunan struktural yang ada disusun seefektif dan seefisien mungkin. Jabatan 

Struktural di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Pontianak, dan struktur 

organisasi di UM Pontianak dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi UM Pontianak 
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F. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SERTA POLA ILMIAH POKOK 

Visi 

“Menjadi Universitas Yang Unggul Dalam Pengembangan Ilmu 

Pengetahuan, Teknologi, Seni dan Budaya serta Sumberdaya Manusia untuk 

Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Nilai-Nilai Ke-Islaman”. 

Pengertian kandungan visi yaitu : 

1. Universitas terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni dan budaya, diartikan yaitu menjadi perguruan tinggi yang memiliki 

kemampuan dan selalu mengutamakan ipteks dan budaya dalam keberadaan 

dan produknya, baik di tingkat lokal dan regional maupun nasional.  Kualitas 

menjadi perhatian utama UM Pontianak dalam menghasilkan berbagai produk 

ipteks dan pengembangannya. Dalam hal ini kualitas dijabarkan yaitu produk-

produk ipteks berdaya saing, berdaya guna, berhasil guna dan aktual serta 

spesifik. Kemudian UM Pontianak juga menjadi rujukan atau referensi dalam 

bentuk penelitian, kajian dan pengembangan ipteks bagi stakeholders dan 

masyarakat. 

2. Universitas  terkemuka  dalam  Pengembangan  Sumberdaya  Manusia  

diartikan bahwa UM Pontianak menghasilkan sumberdaya manusia (lulusan) 

yang menguasai ipteks, profesional, kritis, analitis, inovatif, kreatif, berjiwa 

wirausaha, keteladanan, kejuangan, berakhlak mulia, mandiri dan kompetitif.  

Pada akhirnya lulusan yang dihasilkan oleh UM Pontianak mempunyai 

kualitas dan daya saing serta relevansi yang tinggi dan sesuai kebutuhan 

stakeholders dan masyarakat. 

3. Pengembangan Ipteks, budaya dan Sumberdaya Manusia Berdasarkan  Nilai-

Nilai Keislaman berarti bahwa pengembangan ipteks, budaya dan sumberdaya 

manusia didasarkan atas kesadaran tentang kesatuan antara pengetahuan dan 

nilai ( tauhid); rasional-transendental, obyektif, kritis, inovatif, kreatif (‘ilm); 

ketinggian kodrat dan martabat manusia (khalifah); dan pengabdian manusia 



12 

 

pada tuhan (ibadah). Ipteks dan sumberdaya manusia dihasilkan melalui 

proses pendidikan dan pengajaran, penenlitian, dan pengabdian pada 

masyarakat. Kemudian sumberdaya manusia yang dihasilkan UM Pontianak  

menjadi  lulusan  yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia sesuai dengan 

tuntunan agama Islam. 

4. Untuk  Kesejahteraan  Umat  diartikan  bahwa  produk  iptek  dan  sumberdaya 

manusia yang dihasilkan oleh UM Pontianak berguna dan bermanfaat untuk 

kesejahteraan manusia, baik di tingkat lokal dan regional maupun nasional. 

Keberadaan UM Pontianak juga diharapkan berperan dalam pemerataan dan 

pemberian  kesempatan  pendidikan  kepada masyarakat dalam rangka 

meningkatkan kualitas dan daya saing bangsa. 

5. Visi  tersebut  diimplementasikan  di  seluruh  unit  kerja  baik  dalam  tatanan 

administrasi maupun akademik sesuai dengan kompetensi dan konsentrasi 

yang dikembangkan. Untuk pengembangannya, visi tersebut dapat 

disesuaikan dengan “keunggulan” masing-masing unit kerja berdasarkan 

pengembangan kompetensinya masing-masing. 

Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian 

kepada masyarkat secara profesional sesuai nilai-nilai ke-Islaman. 

2. Memajukan dan mengembang-kan iptek dan seni sesuai tuntutan perubahan 

atau perkembangan zaman. 

3. Mengembangkan  dan  meningkatkan  kualitas  sumberdaya  manusia,  dosen  

dan karyawan, untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai jiwa 

kemandirian dalam ilmu pengetahuan, keahlian, teknologi dan seni. 

4. Membangun pusat-pusat keunggulan (centre of excellence) sesuai kompetensi 

yang dimiliki dan unggulan strategis daerah. 

5. Menjalin kerjasama yang berkelanjutan dengan stake-holders di tingkat 

daerah dan pusat, masyarakat, industri dan dunia usaha baik lokal, regional, 

nasional maupun internasional. 
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Tujuan 

1. Menghasilkan  lulusan  yang  bermutu  tinggi  dengan  menguasai  iptek  dan  

seni secara profesional dan Islami serta berdaya saing tinggi. 

2. Menciptakan dan mengembangkan sinergisme iptek dan seni sesuai dengan 

tuntutan perkembangan atau perubahan zaman yang bermanfaat bagi 

kesejahteraan umat. 

3. Meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme para dosen dan 

karyawan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran berkualitas. 

4. Menciptakan dan mengembangkan relevansi pendidikan sesuai kompetensi 

yang dimiliki dengan stakeholders berdasarkan keunggulan strategis daerah 

dalam menghadapi daya saing regional, nasional dan global. 

5. Memperkuat organisasi dan pencitraan publik melalui pengembangan 

kerjasama (net working) dengan berbagai stakeholders di tingkat regional, 

nasional dan internasional untuk menciptakan organisasi yang sehat, mandiri, 

dan kompetitif. 

Sasaran 

1. Peningkatan kualitas dan relevansi program pendidikan yang meliputi 

rekruitmen mahasiswa, kurikulum, metode pembelajaran, evaluasi, mutu 

lulusan, suasana akademik, dan kompetensi dosen. 

2. Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran yang 

efektif. 

3. Peningkatan dan pengembangan aktivitas kemahasiswaan. 

4. Peningkatan kuantitas, kualitas dan relevansi penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya alam unggulan lokal. 

5. Peningkatan dan pengembangan komitmen sumberdaya manusia. 

6. Peningkatan struktur dan status kelembagaan serta unit-unit kerja menjadi 

sehat dan dinamis. 

7. Penyelenggaraan pengelolaan universitas yang produktif dan efisien. 

8. Pengembangan kemandirian organisasi dan kerjasama kemitraan 
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Pola Ilmiah Pokok 

Pola ilmiah pokok UM Pontianak adalah ”Pengembangan Wilayah 

Pesisir dan Daerah Aliran Sungai Melalui Pemberdayaan Masyarakat, 

Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni”.  Pola ilmiah pokok 

merupakan jati diri atau identitas UM Pontianak. Hal tersebut tersebut sangat 

penting sebagai jati diri karena sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh 

Kalimantan Barat yaitu potensi wilayah pesisir dan daerah aliran sungai yang 

sangat luas. Pengembangan wilayah pesisir dan daerah aliran sungai tersebut 

menghadapi berbagai permasalahan yang multi dimensi. Oleh karena itu segala 

aktifitas pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat fokus pada pola 

ilmiah pokok tersebut. 
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BAB II 

INFORMASI AKADEMIK 

 

A. PENDIDIKAN 

Pendidikan tinggi adalah kelanjutan pendidikan menengah yang 

diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat 

yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat 

menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, 

teknoologi dan/atau kesenian. 

1. Penyelenggaraan Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Pontianak menyelenggarakan program 

kependidikan yang diselenggarakan untuk jenjang Sarjana (S1). 

2. Jenis Pendidikan 

Jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh UM Pontianak adalah pendidikan 

akademik yaitu pendidikan tinggi program sarjana (S1) yang difokuskan pada 

penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Berdasarkan Peraturan 

Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, 

sarjana lulusan UM Pontianak termasuk dalam level 6 yang memiliki 

kualifikasi : 

a. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian 

masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi; 

b. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan 

konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara 

mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah 

prosedural; 

c. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi 

dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai 
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alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; 

d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung 

jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. 

3. Masa Studi 

Masa studi adalah masa belajar yang terjadwal yang harus ditempuh 

mahasiswa sesuai rentang waktu yang dipersyaratkan. Masa studi mahasiswa 

UM Pontianak ditetapkan sebagai berikut : 

a. Masa studi standar 

Masa studi jenjang strata satu (S1) adalah sekurang-kurangnya 8 semester 

dan paling lama 14 semester tanpa cuti akademik. Apabila mahasiswa 

tersebut tidak dapat menyelesaikan studi selama 14 semester untuk 

program S1, mahasiswa dinyatakan drop out. 

b. Masa studi mahasiswa transfer (alih jenjang) 

Masa studi mahasiswa transfer dari jenjang diploma tiga (D-3) ke strata 

satu (S-1) adalah 4 sampai 8 semester. 

c. Masa studi mahasiswa pindahan 

Masa  studi  mahasiswa  pindahan  ditentukan  oleh  fakultas  masing-

masing dengan ketentuan : 

1) Jumlah  sks  yang  dapat  diakui  hanya  sks  seluruh  mata  kuliah  

yang menyiratkan kompetensi yang benar-benar sama dengan 

kompetensi mata- mata kuliah yang harus ditempuh pada program studi 

terkait; 

2) Mata kuliah yang diakui tersebut ditransfer menjadi bernama dan 

berkode sama dengan mata-mata kuliah yang ada dan dinyatakan 

ekivalen oleh fakultas atas pertimbangan program studi. 

d. Perhitungan masa studi untuk mahasiswa Pindahan dan Alih Jenjang 

Rumus : N = (a - b) / (a : c) Dimana : 

N = Maksimal semester studi (batas masa studi setelah alih kredit). 
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a = Total SKS lulus (berdasarkan nilai yang  ditentukan pada 

kurikulum yang digunakan). 

b = Total SKS diakui (berdasarkan total SKS pengakuan mata kuliah 

pada proses alih kredit). 

c = Total semester maksimum (berdasarkan  nilai  yang  ditentukan  

pada master program studi). 

 

B. NOMOR POKOK MAHASISWA (NPM) 

Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) ialah nomor identitas mahasiswa yang 

diperoleh dari awal proses registrasi mahasiswa baru sampai dengan lulus studi 

yang menandakan bahwa mahasiswa tersebut terdaftar sebagai mahasiswa UM 

Pontianak. 

1. Ketentuan 

a. NPM  merupakan  nomor  identitas  diri  mahasiswa  yang  terdaftar  di  

UM Pontianak. 

b. NPM tercantum pada Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). 

c. NPM digunakan sebagai data basic yang terdaftar di PDDikti. 

2. Tata cara penulisan NPM 

Berdasarkan Keputusan Rektor Nomor : 43/II.3.AU/KEP/2019 tentang 

Perubahan Peraturan Rektor Nomor : 44/II.3.AU/KEP/2018 tentang Tata 

Cara Penulisan Nomor Pokok Mahasiswa UM Pontianak sebagai berikut : 

a. NPM ditulis dalam ruang 9 (sembilan) digit. 

b. Digit 1 dan 2 digunakan untuk mengidentifikasi Tahun Masuk 

c. Digit 3 digunakan untuk mengidentifikasi Kode Jalur Masuk terdiri dari : 

1 = Reguler 

2 = Transfer / Pindahan dan atau Alih Jenjang 

3 = Beasiswa Ma’had atau Program Kerjasama 

d. Digit 4 dan 5 digunakan untuk mengidentifikasi Kode Program Studi 
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terdiri dari : 

11 = Budidaya Perairan 

21  =   Teknik Mesin 

22 =   Teknik Informatika 

23  =   Sistem Informasi 

31  =   Manajemen 

32  =   Manajemen K. Sintang 

41  =   Pendidikan Agama Islam 

42  =   Manajemen Bisnis Syariah 

51  =   Kesehatan Masyarakat 

52  =   Kesehatan Masyarakat K. Sintang 

61  =   Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 

62  =   Pendidikan Kimia 

63  =   Pendidikan Biologi 

71  =   Ilmu Hukum 

81  =   Psikologi 

e. Digit 6 s/d 9 digunakan untuk mengidentifikasi Nomor Urut 

Mahasiswa di tingkat Program Studi. 

Contoh : 

 

Keterangan : 

17  =   Tahun Masuk 2017 

1        =   Kode Jalur Reguler 

31       =   Kode Prodi Manajemen 

0274   =   Nomor urut ke-274 
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C. KURIKULUM 

Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tinggi. 

1. Struktur Kurikulum 

UM Pontianak menggunakan struktur kurikulum yang mengacu pada : 

a. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI); 

b. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi (SNPT); 

c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021, tentang 

Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Kampus Merdeka; 

d. Penyusunan kurikulum di UM Pontianak mengacu pada Panduan Penyusunan 

Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) di Era Industri 4.0 untuk Mendukung 

Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM). 

Dengan memperhatikan aturan-aturan di atas, UM Pontianak 

memberlakukan ketentuan SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa S1 adalah 

144-160 SKS bagi mahasiswa program sarjana. Pembelajajaran yang diterapkan 

mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yaitu dengan 

mengakomodir Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM), dimana 

pemenuhan beban belajar dapat dilakasanakan dengan cara: 1) mengikuti seluruh 

proses pembelajaran dalam program studi masing-masing di UM Pontianak sesuai 

masa dan beban belajar, atau 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program 

studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar, dan sisanya mengikuti 

proses pembelajaran di luar program studi. 
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Pada pembelajaran melalui MBKM mahasiswa diberi kesempatan untuk 

menempuh pembelajaran selama 3 (tiga) semester di luar prodi tempat mahasiswa 

kuliah. Pembelajaran tersebut terdiri dari 1 (satu) semester atau setara dengan 20 

(dua puluh) sks pada program studi lain di UM Pontianak; dan paling lama 2 (dua) 

semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada 

program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada 

program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau 

pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. Lama pembelajaran di luar program studi 

yang akan diterapkan bergantuk pada kesiapan program studi masing-masing. 

Bentuk pembelajaran yang dapat diterapkan pada MBKM di UM 

Pontianak antara lain adalah : 1) pertukaran pelajar (mahasiswa);                                  

2) magang/praktek kerja; 3) asistensi mengajar di satuan pendidikan;                                  

4) penelitian/riset; 5) proyek kemanusiaan; 6) kegiatan wirausaha; 7) studi/proyek 

independen; dan 8) membangun desa/kuliah kerja nyata tematik. Bentuk 

pembelajaran yang dipilih ditentukan oleh fakultas/program studi masing-masing 

berdasarkan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama yang telah disepakati 

bersama mitra. Selain itu, pemilihan bentuk pembelajaran juga harus 

memperhatikan kompetensi lulusan yang harus dimiliki mahasiswa sesuai dengan 

bidang ilmu yang ditempuhnya. 

Pelaksanaan pembelajaran MBKM di luar program studi (program studi 

lain) yang masih dalam lingkup UM Pontianak di laksanakan pada semester 5, 

sedangkan pembelajaran pada perguruan tinggi lain dan pembelajaran di luar 

kampus dilaksanakan pada semester 6 dan 7. Perencanaan pembelajaran (rencana 

studi) melalui MBKM dilakukan oleh mahasiswa bersama dosen penasehat 

akademik (PA), namun implementasinya harus terlebih dahulu mendapat 

persetujuan dari ketua program studi. 
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2. Penjabaran Kurikulum 

Kurikulum dijabarkan berdasarkan profil lulusan program studi masing-

masing melalui daftar mata kuliah yang didukung dengan deskripsi singkat, jelas, 

dan padat. Untuk penerapan MBKM dengan bentuk kegiatan pembelajaran di luar 

prodi yang masih berada di UM Pontianak, mata kuliah yang ditawarkan kepada 

mahasiswa harus didaftarkan sebagai mata kuliah pada prodi pengirim. Hal yang 

sama berlaku juga untuk pembelajaran pada program studi yang sama pada 

perguruan tinggi lain. 

Untuk kegiatan pembelajaran MBKM yang lain, mata kuliah dan bobot 

SKS dapat disetarakan dengan mata kuliah yang ditawarkan pada saat mahasiswa 

melakukan pembelajaran MBKM dan dapat pula dengan bentuk bebas yaitu 

membuat daftar mata kuliah yang dirancang bersama mitra dan didaftarkan 

sebagai mata kuliah prodi pengirim, atau dapat pula dalam bentuk hibrid 

(gabungan keduanya). 

Deskripsi mata kuliah dikembangkan dalam Rencana Pembelajaran 

Semester (RPS). RPS dikembangkan menjadi panduan dalam pembelajaran yang 

dilengkapi dengan buku ajar, panduan praktikum, dan bahan ajar. 

3. Mata Kuliah Universitas 

Mata kuliah yang diterapkan di UM Pontianak terdiri dari mata kuliah 

wajib universitas (MKWU), mata kuliah wajib prodi (MKWP) dan mata kuliah 

pilihan (MKPil).  

Untuk mendukung visi universitas, setiap mahasiswa wajib menempuh 

mata-mata kuliah universitas sebagaimana yang tercantum pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1.  Mata Kuliah Wajib Universitas yang Harus Diambil Oleh Seluruh 

Mahasiswa UM Pontianak 

No Kode Mata Kuliah SKS 

1 21UM111001 AIK 1 (Keimanan & Kemanusiaan)*) 2 

2 21UM111002 AIK 1 (Islam & Agama-Agama Dunia)**) 2 

3 21UM111003 Bahasa Indonesia 2 

4 21UM111004 
English for Comunication in Academic 

Settings (ECASs) 
2 

5 21UM111005 Pancasila 2 

6 21UM211006 AIK 2 (Ibadah Muamalah & Akhlak)*) 2 

7 21UM211007 AIK 2 (Etika Islam)**) 2 

8 21UM211008 English for Specific Purposes (ESP) 2 

9 21UM211009 Pendidikan Kewarganegaraan 2 

10 21UM311010 AIK 3 (Kemuhammadiyahan) 2 

11 21UM411011 AIK 4 (Islam & Ilmu Pengetahuan) 2 

12 21UM511012 Pendidikan Kewirausahaan 2 

13 21UM611013 Kuliah Kerja Usaha (KKU) 4 

Jumlah 24 

Keterangan :  *) MK Wajib bagi Mahasiswa Muslim;  

 **) MK Wajib bagi Mahasiswa Non Muslim. 

 

Mata kuliah universitas di atas tersedia di seluruh program studi kecuali 

program studi tertentu. Mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam tidak 

diwajibkan mengambil mata kuliah Agama (Keimanan dan Kemanusiaan) 

dan mata kuliah Ibadah, Akhlak Muamalah. Mahasiswa Program studi 

manajemen tidak diwajibkan mengambil matakuliah Pendidikan Kewirausahaan. 

Guna meningkatkan kompetensi kepribadian dan softskills, mahasiswa 

diwajibkan mengikuti program ko-kurikuler dan ekstra kurikuler yang diadakan 

oleh universitas baik yang terintegrasi dengan mata kuliah tertentu maupun tidak 

terintegrasi selain mata kuliah di atas. Salah satu program ko-kurikuler yang wajib 

diikuti yaitu program Mentoring Al Islam Kemuhammadiyahan (MAIK) dan atau 
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Orientasi Al Islam Kemuhammadiyahan (OIK) mulai dari semester pertama 

sampai dengan semester tiga. Baik kegiatan MAIK maupun OIK diatur dalam 

pedoman tersendir sesuai SK Rektor Nomor : 072/II.3.AU/KEP/2015 tentang 

Pedoman Pengembanan dan Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyahan bagi 

Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Pontianak. 

4. Mata Kuliah Wajib Fakultas/Program Studi dan Mata Kuliah Pilihan 

Mata kuliah wajib fakultas/program studi merupakan mata kuliah yang 

harus ditempuh mahasiswa sebagai upaya untuk memperoleh capaian 

pembelajaran lulusan (CPL), sesuai dengan bahan kajian pada fakultas/prodi 

masing-masing. Jumlah sks pada kelompok mata kuliah ini adalah 110–120 sks. 

Mata kuliah pilihan adalah mata kuliah yang dipilihan mahasiswa untuk 

mendukung capaian pembelajaran lulusan (CPL) dengan kompetensi yang lebih 

spesifik pada bidang tertentu. Jumlah sks mata kuliah pilihan yang harus 

diitempuh mahasiswa di UM Pontianak adalah 4–16 sks, namun jumlah sks yang 

ditawarkan program studi minimal 2 (dua) kali lipat dari sks yang harus ditempuh 

mahasiswa. 

5. Mata Kuliah pada Bentuk Pembelajaran MBKM 

Pembelajaran MBKM merupakan bentuk pembelajaran yang memberikan 

hak kepada mahasiswa untuk belajar diluar program studi yang ditempuhnya 

selama 3 (tiga) semester. Hak tersebut boleh diambil mahasiswa dan boleh juga 

tidak diambil, sehingga bentuk pembelajaran tersebut bersifat pilihan. Pada bentuk 

pembelajaran pertukaran pelajar, bagi mahasiswa yang akan mengambil mata 

kuliah di luar prodi yang masih berada di UM Pontianak, mahasiswa dapat melihat 

mata kuliah yang ditawarkan pada semester yang direncanakan sesuai dengan 

terdaftar pada Pangkalan Data Dikti (PD Dikti). Untuk pembelajaran pada 

Perguruan Tinggi lain, mata kuliah yang diambil disesuaikan dengan kurikulum 

dan CPL Program Studi di UM Pontianak dimana mahasiswa terdaftar. Mata 

kuliah pada Perguruan Tinggi lain tempat pertukaran pelajar yang belum ada pada 
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program studi di UM Pontianak, harus terlebih dahulu didaftarkan oleh BAAK 

pada PD Dikti.  

Pada bentuk pembelajaran MBKM yang lain, sebelum kegiatan 

pembelajaran dimulai pimpinan fakultas/program studi bersama mitra 

merumuskan susunan mata kuliah yang akan didapat mahasiswa selama kegiatan 

pembelajaran MBKM. Rekognisi hasil pembelajaran distrukturkan sesuai 

kurikulum yang ditempuh. Rekognisi bentuk berstruktur (structured form) 

dilakukan dengan menggunakan mata kuliah yang telah terdaftar pada PD Dikti, 

terutama untuk kegiatan pembelajaran yang materinya dapat mewakili mata kuliah 

yang ada. Bila materi kegiatan tidak sesuai dengan mata kuliah yang ada, maka 

digunakan mata kuliah yang telah dirancang bersama mitra dengan terlebih dahulu 

didaftarkan pada PD Dikti. 

6. Kode Mata Kuliah 

Kode Mata Kuliah di UM Pontianak diatur sebagai berikut : 

a. Kode setiap mata kuliah terdiri atas sepuluh digit. 

b. Dua digit pertama (21) adalah kode tahun yang menunjukkan tahun penetapan 

dan pemberlakuan kurikulum. 

c. Dua digit ketiga dan keempat berisi dua huruf kapital yang menandakan basis 

mata kuliah yang bersangkutan (mata kuliah universitas atau mata kuliah 

program studi tertentu). 

d. Satu digit kelima menunjukkan semester ditawarkannya mata kuliah terkait. 

e. Satu digit keenam menunjukkan informasi keberadaan kelompok mata 

kuliah, yaitu : 

1) kode angka 1 untuk mata kuliah inti universitas; 

2) kode angka 2 merupakan mata kuliah inti program studi. 

f. Satu digit ketujuh digunakan untuk menunjukkan informasi empat kelompok 

mata kuliah sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Merdeka Belajar – Kampus 

Merdeka (MBKM)  sebagai berikut : 
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1) kode angka 1 untuk mata kuliah wajib universitas/fakultas; 

2) kode angka 2 mata kuliah wajib program studi; 

3) kode angka 3 mata kuliah peminatan/pilihan. 

g. Satu digit kedelapan digunakan untuk menunjukkan apakah  mata  kuliah 

terkait merupakan mata kuliah peminatan atau bukan. Mata kuliah bukan 

peminatan berkode 0, mata kuliah peminatan 1 berkode 1, mata kuliah 

peminatan 2 berkode 2, dan seterusnya. 

h. Dua digit terakhir menunjukkan nomor urut mata kuliah tersebut dalam urutan 

daftar mata kuliah universitas (bagi yang berkode awal UM) dan nomor urut 

pada program  studi  terkait  (bagi  yang  berkode  awal  bukan  UM),  yang 

dimulai dari nomor 01, lalu 02, dan seterusnya. 

i. Salah satu contoh kode mata kuliah adalah 21UM111001 dapat 

diterjemahkan sebagai berikut : 

1) 21- Tahun 2021; 

2) UM : Mata kuliah Universitas; 

3) 1 – Semester satu; 

4) 1 – Mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah inti universitas; 

5) 1 – Mata Kuliah wajib universitas/fakultas; 

6) 0 – Mata kuliah non peminatan; dan 

7) 01 – Nomor  urut  mata  kuliah  tersebut  dalam  daftar  mata  kuliah  wajib 

universitas adalah 01. 

 

Contoh lain : 

Kode Mata Kuliah Kuliah Kerja Usaha (KKU) adalah 21UM611013 

tergambar dalam bagan sebagai berikut : 
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D. KALENDER AKADEMIK 

Kalender akademik adalah keseluruhan rencana penyelenggaraan kegiatan 

akademik di lingkungan UM Pontianak yang disusun dalam satu tahun 

akademik yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan akademik 

sehingga dapat berjalan efektif dan efisien. 

Ketentuan kalender akademik yaitu : 

1. Kalender  akademik  berisikan  kegiatan  akademik  selama  satu  tahun  

akademik yaitu kegiatan semester ganjil dan genap. 

2. Kalender akademik sudah siap dua bulan sebelum tahun akademik  berjalan 

dan berlaku satu tahun akademik. 

3. Kalender akademik digunakan oleh semua civitas akademika Universitas 

Muhammadiyah Pontianak. 

4. Kalender akademik memuat antara lain : 

a. Waktu pendaftaran mahasiswa; 

b. Waktu registrasi mahasiswa; 

c. Waktu pengisian, perubahan dan pembatalan mata kuliah (KRS); 

d. Waktu perkuliahan, praktikum dan ujian; 

e. Waktu pemrosesan dan penerbitan kartu hasil studi (KHS); 

f. Waktu pelaksanaan kuliah kerja mahasiswa;  

g. Masa sidang skripsi, Yudisium, dan Wisuda;  

h. Kegiatan penunjang akademik lain; 

i. Rentang waktu liburan. 
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BAB III 

KETENTUAN ADMINISTRASI AKADEMIK 

 

A. PENERIMAAN MAHASISWA BARU 

Penerimaan  mahasiswa  baru  yang  dilaksanakan  di  UM  Pontianak 

menggunakan system One Day Service (ODS) yang artinya proses penerimaan 

mahasiswa baru yang dilakukan cukup satu hari yang meliputi dari pendaftaran, 

seleksi, pengumuman hasil seleksi, sampai dengan proses daftar ulang (Her- 

Registrasi). Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan dengan dua jalur, yaitu : 

1. Jalur Tanpa Tes 

UM Pontianak menerima calon mahasiswa tanpa tes kepada calon 

mahasiswa yang melanjutkan studi dari SMA Sederajat dan diploma. Prosedur 

yang perlu dilalui oleh calon mahasiswa untuk jalur ini adalah sebagai berikut: 

a. Persyaratan Umum 

1) Mengisi formulir pendaftaran secara online melalui website PMB 

Universitas pada alamat : http://pmb.unmuhpnk.ac.id atau bisa datang 

langsung ke bagian penerimaan untuk diisikan data pendaftar oleh petugas. 

2) Menyerahkan bukti print out pendaftaran online kepada petugas PMB 

disertai berkas pendaftaran antara lain : 

3) Membayar biaya pendaftaran di Bank yang ditunjuk oleh Universitas, 

atau langsung melakukan pembayaran di unit Keuangan Universitas. 

b. Seleksi Administrasi 

UM Pontianak melakukan seleksi administrasi dengan memperhatikan 

ketentuan pendaftaran. 

c. Kelulusan 

Calon mahasiswa yang lulus dinyatakan dalam Surat Keputusan (SK) Rektor 

UM Pontianak. 

 

http://pmb.unmuhpnk.ac.id/
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d. Pendaftaran Ulang (Her-Registrasi) 

Setelah dinyatakan lulus, calon mahasiswa dapat melakukan pendaftaran 

ulang (Her-Registrasi) dengan proses: 

1) Menyerahkan Surat Kelulusan. 

2) Mengisi   blangko   Her-Registrasi   dengan   menyiapkan   1   lembar   

materai Rp 10.000. 

3) Melakukan pembayaran biaya kuliah sesuai ketentuan di unit Keuangan 

UM Pontianak atau Bank yang ditunjuk. 

4) Mengisi KRS Online di laman : http://krs.unmuhpnk.ac.id. 

5) Surat keterangan lain sesuai keperluan prodi masing-masing. 

 

2. Jalur Tes 

UM Pontianak menerima calon mahasiswa melalui jalur tes kepada calon 

mahasiswa yang melanjutkan studi dari SMA Sederajat. Prosedur yang perlu 

dilalui oleh calon mahasiswa untuk jalur ini adalah sebagai berikut: 

a. Persyaratan Umum 

b. Proses Tes 

Tes masuk UM Pontianak dilakukan di UM Pontianak secara  komputerisasi 

yang telah ditentukan untuk calon mahasiswa dengan berisikan materi berupa 

Tes Potensi Akademik (TPA). 

c. Kelulusan 

Hasil kelulusan akan diumumkan setelah calon mahasiswa selesai melakukan 

proses tes dan dituangkan dalam surat hasil kelulusan  serta dinyatakan 

dalam Surat Keputusan (SK) Rektor UM Pontianak. 

d. Pendaftaran Ulang (Her-Registrasi). 

Setelah dinyatakan lulus, calon mahasiswa dapat melakukan pendaftaran 

ulang (Her-Registrasi) dengan proses: 

 

http://krs.unmuhpnk.ac.id/


29 

 

1) Menyerahkan Surat Kelulusan. 

2) Mengisi blangko Her-Registrasi dengan menyiapkan 1 lembar materai Rp 

10.000. 

3) Melakukan pembayaran biaya kuliah sesuai ketentuan di unit 

Keuangan UM Pontianak atau Bank yang ditunjuk. 

4) Surat keterangan lain sesuai keperluan prodi masing-masing. 

 

B. PENERIMAAN MAHASISWA PINDAHAN 

Selain menerima mahasiswa baru, UM Pontianak juga menerima 

mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi Lain yang setara dengan jenjang 

S1, Alih Jenjang dari Diploma, dan Mahasiswa Pindahan Internal dengan status 

terakreditasi. 

1. Mahasiswa Pindahan dari Perguruan Tinggi Lain 

UM Pontianak  menerima mahasiswa  Pindahan  dari  Perguruan  Tinggi  

Lain yang belum selesai studinya dari Perguruan Tinggi asal dengan prosedur 

sebagai berikut : 

a. Persyaratan Umum 

Sama dengan ketentuan penerimaan mahasiswa baru. 

b. Persyaratan Tambahan 

1) Surat Permohonan kepada Rektor dan ditembuskan ke Dekan Fakultas 

yang dituju. 

2) Surat Keterangan Pindah dari Perguruan Tinggi Asal. 

3) Fotocopy  Transkrip  Nilai  Akhir  dari  Perguruan  Tinggi  Asal  

(legalisir  2 lembar). 

4) Sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi Asal. 

c. Pendaftaran Ulang (Her-Registrasi). 

Proses Her-Registrasi (Sama dengan ketentuan penerimaan mahasiswa baru) 

dengan persyaratan telah terbitnya Surat Keputusan Konversi Mata Kuliah 

dari Fakultas/Program Studi yang dituju dan telah ditandatangani oleh Dekan. 
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2. Alih Jenjang 

UM Pontianak menerima mahasiswa yang telah lulus pada jenjang 

sebelumnya dan melanjutkan studi dari jenjang yang lebih rendah ke jenjang yang 

lebih tinggi (alih jenjang) dengan dengan prosedur sebagai berikut: 

a. Persyaratan Umum 

Sama dengan ketentuan penerimaan mahasiswa baru. 

b. Persyaratan Tambahan 

1) Fotocopy Ijazah Diploma dari Perguruan Tinggi Asal (legalisir 2 lembar). 

2) Fotocopy  Transkrip  Nilai  Diploma  dari Perguruan  Tinggi  Asal  

(legalisir  2 lembar). 

3) Sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi Asal. 

c. Pendaftaran Ulang (Her-Registrasi). 

Proses Her-Registrasi (sama dengan ketentuan penerimaan mahasiswa baru) 

dengan persyaratan telah terbitnya Surat Keputusan Konversi Mata Kuliah 

dari Fakultas/Program Studi yang dituju dan telah ditandatangani oleh Dekan. 

3. Mahasiswa Pindahan Internal 

UM Pontianak menerima mahasiswa pindahan Internal dari 

Fakultas/Program Studi ke Fakultas/Program Studi lainnya dalam lingkungan 

Institusi UM Pontianak dengan dengan prosedur sebagai berikut: 

a. Persyaratan Umum 

Sama dengan ketentuan penerimaan mahasiswa baru. 

b. Persyaratan Tambahan 

1) Surat Permohonan pindah Fakultas/Program Studi yang telah disetujui 

oleh Pimpinan Fakultas/Prodi Asal dengan lampiran : 

a) Transkrip Nilai Akhir Fakultas/Program Studi Asal. 

b) Bukti lunas biaya kuliah. 

c) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Fakultas/Program Studi Asal. 

2) Surat Persetujuan Pindah Fakultas/Program Studi yang dituju. 
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c. Pendaftaran Ulang (Her-Registrasi). 

Proses Her-Registrasi (Sama dengan ketentuan penerimaan mahasiswa baru) 

dengan persyaratan telah terbitnya Surat Keputusan Konversi Mata Kuliah 

dari Fakultas/Program Studi yang dituju dan telah ditandatangani oleh Dekan. 

 

C. UNDUR DIRI MAHASISWA BARU 

Proses Her-Registrasi (Sama dengan ketentuan penerimaan mahasiswa 

baru) dengan persyaratan telah terbitnya Surat Keputusan Konversi Mata Kuliah 

dari Fakultas/Program Studi yang dituju dan telah ditandatangani oleh Dekan. 

1. Pengajuan pengunduran diri mahasiswa boleh dilakukan selambat-lambatnya 

2 (dua) minggu sebelum perkuliahan awal semester dimulai. 

2. Mahasiswa mengajukan surat pengunduran diri ke Rektor UM Pontianak 

secara pribadi dengan alasan tertentu yang telah disetujui/diketahui oleh 

Orangtua/Wali dengan menerakan tanda tangan di atas Materai Rp. 10.000. 

3. Jumlah uang yang akan dikembalikan adalah sebesar 50% dari biaya yang 

sudah dibayarkan berupa biaya BOP dan DPU. 

4. Ketentuan pengembalian berlaku apabila pengajuan pengunduran diri tidak 

lebih dari batas waktu yang telah ditentukan. Apabila pengajuan melewati dari 

batas waktu yang telah ditentukan, maka uang yang telah disetor dianggap 

hangus. 

 

D. KETENTUAN PEMBAYARAN KULIAH 

1. Sistem pembayaran dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu : 

a. Melalui bank-bank yang telah melakukan kerjasama dengan UM 

Pontianak. 

b. Membayar langsung ke Unit Keuangan UM Pontianak. 

2. Rincian pembayaran sebagai berikut : 

a. Dana Pengembangan Universitas (DPU) dapat dicicil selama 5 (lima) 

semester. 
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b. Biaya Operasional Perkuliahan (BOP) 

c. Dana Pengembangan Universitas (DPU) 

d. Biaya Konversi Mata Kuliah (khusus mahasiswa pindahan) 

3. Dana Pengembangan Universitas (DPU) dapat dicicil selama 5 (lima) 

semester. 

4. Khusus  mahasiswa  pindahan  dapat  melunasi  biaya  konversi  pada  awal  

Her-Registrasi  mahasiswa  baru,  atau  sebelum  pelaksanaan  ujian  akhir  

semester 1 (satu). 

 

E. REGISTRASI MAHASISWA LAMA 

Mahasiswa lama UM Pontianak harus melakukan registrasi administrasi 

dan akademik pada setiap semester agar tetap terdaftar sebagai mahasiswa 

resmi dan dapat mengikuti kegiatan akademik. Ketentuan registrasi administrasi 

dan akademik sebagai berikut : 

1. Mahasiswa melakukan registrasi administrasi dengan cara membayar 

komponen biaya yang telah ditentukan setiap masa registrasi yang telah 

dijadwalkan sesuai kalender akademik. 

2. Pembayaran ini  merupakan  syarat  untuk  melakukan  registrasi akademik  

yaitu pengisian KRS Online, sistem secara otomatis akan menolak proses 

pengisian dan memberi peringatan untuk membayar terlebih dahulu bagi 

mahasiswa yang melakukan pembayaran kuliah. 

3. Mahasiswa yang telambat melakukan registrasi  administrasi  dikenakan  

denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan wajib mengisi blangko 

keterlambatan di admin Fakultas/Program Studi dan menyerahkan ke unit 

BAAK dan Keuangan. 

4. Bagi mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi pada waktu 

yang sudah ditentukan dianggap “Non Aktif” pada semester yang 

bersangkutan dan kepadanya dikenakan sanksi yaitu : 
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a. Tidak berhak memperoleh pelayanan administrasi akademik. 

b. Wajib  melunasi  tunggakan  sebelumnya  pada  saat  masa  registrasi  

semester selanjutnya. 

5. Bagi  mahasiswa  yang  sudah  melakukan  registrasi  administrasi  tetapi  tidak 

melakukan registrasi akademik (KRS Online), maka dianggap “Non Aktif” 

dan konsekuensinya yaitu sama dengan ketentuan pada point 4. 

 

F. PENENTUAN MATA KULIAH DAN JUMLAH SKS 

1. Mahasiswa pada semester I dan semester II mengambil mata kuliah yang telah 

dipaketkan dan ditentukan oleh program studi sejumlah maksimal 20 SKS. 

2. Pada semester berikutnya, mahasiswa mengambil dan memilih mata kuliah 

yang dijadwalkan. 

3. Pengambilan jumlah SKS pada semester  III  dan  seterusnya  harus  mengikuti 

peraturan yang berlaku yaitu dengan mempertimbangkan Indeks Prestasi 

Semester (IPS) yang dicapai semester sebelumnya dan jumlah SKS  maksimal  

yang ditempuh dengan acuan sebagai berikut : 

Rentang IPS Maksimal SKS 

3,00 – 4,00 24 SKS 

2,50 – 2,99 20 SKS 

2,00 – 2,49 18 SKS 

1,50 – 1,99 15 SKS 

< 1,50 12 SKS 

*Untuk mahasiswa yang cuti pada semester sebelumnya, maka batasan 

maksimal yaitu 18 SKS. 

4. Memperhatikan jenis mata kuliah wajib dan / atau pilihan. 

5. Mata kuliah yang berkesinambungan atau berprasyarat 

(prerequisite) harus ditempuh sesuai dengan urutan yang telah 

ditetapkan. 
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G. PENGISIAN KARTU RENCANA STUDI (KRS) 

Kartu Rencana Studi (KRS) adalah daftar mata kuliah yang secara 

resmi/sah terdaftar di Fakultas/Program Studi dalam satu semester yang berisikan 

kode mata kulliah, nama mata kuliah, bobot SKS masing-masing mata kuliah 

serta jumlah SKS total. 

Persyaratan dan ketentuan : 

1. Pada awal semester, setiap mahasiswa wajib menyusun rencana program 

perkuliahan yang akan ditempuh pada semester tersebut. 

2. Mahasiswa yang berhak melakukan proses pengisian KRS adalah mahasiswa 

yang telah melakukan registrasi dan mahasiswa yang belum habis masa studi. 

3. Pengambilan mata kuliah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan 

tersedianya mata kuliah yang ditawarkan (terjadwal) pada semester tersebut. 

4. Mahasiswa yang akan menyusun skripsi, wajib mengisi KRS Online. 

5. Revisi KRS dapat dilakukan dengan syarat : 

a. telah mendapat persetujuan dosen Pembimbing Akademik (PA) dan 

diketahui oleh Ketua Program Studi; 

b. tidak  melebihi  dari  batas  waktu  yang  telah  ditentukan  atau  sesuai  

dengan kalender akademik. 

6. Mahasiswa yang tidak mengisi KRS sampai dengan batas waktu revisi 

KRS, maka dianggap “Non Aktif”. 

Prosedur pengisian KRS yaitu : 

1. Mahasiswa melakukan konsultasi KRS ke Dosen Pembimbing Akademik 

(PA) tentang persetujuan mata kuliah yang diambil dan total SKS yang 

disetujui sesuai dengan ketentuan. (Bagi mahasiswa yang kesulitan bertemu 

dengan Dosen PA- nya  diharapkan  segera  melapor ke Ketua  Program 

Studi  untuk mendapatkan penyelesaian). 

2. Mengisi Kartu rencana Studi (KRS) secara online melalui 

http://krs.unmuhpnk.ac.id. 

http://krs.unmuhpnk.ac.id/
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3. Mahasiswa mengakses sistem KRS Online dengan user ID (NPM masing-

masing) dan password yang telah diperoleh dari awal masuk kuliah. 

4. Mahasiswa yang lupa password, dapat memperbaharui password melalui 

admin program studi masing-masing. 

5. KRS yang telah terisi dan telah diapproval oleh Dosen PA dicetak (print out) 

sebanyak 2 (dua) lembar dan telah ditandatangani oleh Dosen PA serta 

diserahkan masing-masing  1 (satu) lembar untuk arsip mahasiswa itu sendiri, 

dan Dosen PA. 

Tutorial menggunakan Aplikasi KRS Online Mobile untuk mahasiswa 

(terlampir). 

Masalah lain dalam pengisian KRS : 

1. masa studi 14 semester hampir habis; 

2. pada semester berikutnya mata kuliah tidak ditawarkan atau tidak ada; 

3. karena faktor bobot sks yang tidak dapat dipecah-pecah. 

(Pelayanan hal-hal lain tersebut di atas tidak dapat dilakukan secara langsung oleh 

dosen pembimbing Akademik (PA), tetapi harus atas sepengetahuan Ketua 

Program Studi atau Wakil Dekan). 

 

H. CUTI AKADEMIK DAN AKTIF KEMBALI 

1. Cuti Akademik 

Cuti Akademik ialah menunda atau berhenti sementara waktu semua 

kegiatan akademik untuk jangka waktu tertentu atas kehendak mahasiswa yang 

bersangkutan. Syarat dan ketentuan : 

a. Mahasiswa memiliki hak cuti apabila telah  melakukan studi minimal 2 

(dua) semester. 

b. Mahasiswa yang terdaftar pada semester pertama, dapat diberikan cuti 

akademik karena alasan khusus. 

c. Mahasiswa  diberikan  hak  cuti  paling  banyak  2  kali  (2  semester)  selama 
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perkuliahan dan tidak diperkenankan pelaksanaan cuti secara berurutan. 

d. Pelaksanaan cuti boleh dilakukan apabila pada semester sebelumnya status 

mahasiswa tersebut “Aktif”. 

e. Selama masa cuti, masa studi dihitung. 

f. Batas permohonan cuti akademik yang diajukan mahasiswa selambat-

lambatnya sebelum tanggal akhir masa pengajuan cuti yang telah ditetapkan 

di kalender akademik sebelumnya. 

g. Mahasiswa yang berstatus cuti tidak berhak mengikuti semua kegiatan 

akademik (termasuk bimbingan skripsi) dan menggunakan fasilitas-fasilitas 

yang tersedia di Universitas seperti : meminjam buku di Perpustakaan, 

menggunakan  alat-alat laboratorium dan lain-lain seperti layaknya mahasiswa 

aktif. 

Prosedur pengajuan : 

a. Mahasiswa mengajukan cuti akademik yang dilakukan secara online melalui 

http://krs.unmuhpnk.ac.id., 

b. Mahasiswa mengisi form pengajuan cuti akademik di admin fakultas/prodi. 

c. Mahasiswa melapor ke admin prodi untuk divalidasi dan disetujui (approve) 

oleh Dosen PA. 

d. Mahasiswa melapor ke unit BAAK dan menyerahkan form cuti akademik 

yang telah ditandatangani oleh Dosen PA dan Dekan untuk divalidasi dan di 

approve oleh admin BAAK. 

e. Mahasiswa membayar biaya cuti di unit Keuangan UM Pontianak. 

2. Aktif Kembali 

Mahasiswa yang mengambil cuti akademik dan akan aktif kembali 

setelah masa cuti selesai, dapat dilakukan dengan membayar komponen biaya 

registrasi dan komponen biaya perkuliahan lainnya sesuai jadwal pembayaran   

yang telah ditentukan. 

 

http://krs.unmuhpnk.ac.id/
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Prosedur pengajuan : 

a. Mahasiswa mengisi form pengajuan aktif kembali di unit BAAK. 

b. Setelah diverifikasi oleh BAAK, mahasiswa melakukan pembayaran kuliah di 

unit Keuangan atau Bank yang ditunjuk. 

c. Mahasiswa melakukan proses Input KRS Online dan melaksanakan 

perkuliahan. 

 

I. PINDAH KULIAH KE PERGURUAN TINGGI LAIN 

Perpindahan mahasiswa ke perguruan tinggi lain adalah proses 

perpindahan mahasiswa dari UM Pontianak ke perguruan tinggi lain dengan 

berdasar pada syarat- syarat yang ditentukan oleh UM Pontianak. 

Syarat dan ketentuan : 

1. Proses pengurusan perpindahan dilakukan setiap awal semester ganjil dan 

awal semester genap. 

2. Mahasiswa yang pindah adalah mahasiswa aktif atau terdaftar di UM 

Pontianak dan minimal telah menempuh sebanyak 2 (dua) semester. 

3. Mahasiswa yang akan pindah  wajib melunasi segala komponen biaya di 

UM Pontianak. 

Prosedur pengajuan : 

1. Mahasiswa mengajukan permohonan pindah dengan mengisi blangko 

permohonan di admin prodi. 

2. Setelah disetujui oleh Dekan, admin prodi menyerahkan surat pengantar 

beserta berkas yang telah disetujui (ditandatangani) oleh Dekan ke BAAK 

dengan lampiran : 

a. Blanko permohonan pindah Mahasiswa; 

b. Transkrip nilai akhir (ditandatangani oleh Dekan); 

c. Surat keterangan bebas perpustakaan daerah. 

3. Surat keterangan bebas perpustakaan UM Pontianak;  
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4. Bukti lunas biaya SPP dan Uang Gedung ; 

5. Kartu Tanda Mahasiswa. 

6. Unit BAAK menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Mahasiswa dan 

Surat Keterangan Pindah ke Perguruan Tinggi lain yang ditandatangani oleh 

Rektor. 

7. Unit Keuangan UM Pontianak menutup akun keuangan mahasiswa tersebut. 

 

J. PUTUS  STUDI 

Putus Studi adalah proses pencabutan status aktif atas diri mahasiswa UM 

Pontianak yang disebabkan oleh hal-hal tertentu yang telah ditentukan. 

Mahasiswa yang mendapat pemberhentian status mahasiswa dibedakan menjadi 

3 (tiga) yaitu : 

1. Meninggal dunia 

Mahasiswa dinyatakan putus studi atau berhenti kuliah karena meninggal 

dunia. 

2. Pengunduran Diri 

Kriteria pengunduran diri : 

a. Mahasiswa dianggap mengundurkan diri apabila Non Aktif lebih dari 4 

(empat) semester baik secara berturu-turut ataupun tidak. 

b. Mahasiswa mengundurkan diri karena pertimbangan akademis dan non 

akademis; 

c. Mahasiswa mengundurkan diri karena ingin pindah ke Perguruan Tinggi 

lain. 

3. Drop Out (DO) 

Status Drop Out diberikan karena : 

a. Mahasiswa telah melebihi masa studi yang ditentukan, yaitu 7 (tujuh) 

tahun atau 14 semester. 
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b. Mahasiswa melakukan pelanggaran disiplin berat sebagaimana diatur 

dalam peraturan tata tertib mahasiswa UM Pontianak. 

c. Mahasiswa melakukan tindakan yang melanggar perundang-undangan dan 

hukum yang berlaku dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 

 

K. SURAT KETERANGAN AKTIF KULIAH 

Surat keterangan aktif kuliah surat keterangan yang dikeluarkan oleh 

Perguruan Tinggi yang berisikan tentang keterangan mahasiswa bersangkutan 

terdaftar sebagai mahasiswa untuk kepentingan tertentu. 

Ketentuan : 

1. Mahasiswa yang mengajukan permohonan pembuatan surat keterangan aktif 

kuliah adalah mahasiswa yang aktif. 

2. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan pembuatan surat keterangan aktif 

kuliah untuk kepentingan : 

a. tunjangan gaji atau tunjangan pensiun orangtua; 

b. pengurusan pembukaan rekening Bank; 

c. pengurusan pembuatan Pasport; 

d. surat-surat lain yang diperlukan. 

3. Permohonan surat keterangan aktif kuliah diajukan ke admin fakultas/ 

program studi masing-masing dengan melampirkan data-data yang 

diperlukan. 

 

L. KECURANGAN AKADEMIK 

Bentuk-bentuk kecurangan akademik dapat menyebabkan mahasiswa 

mendapatkan hukuman pembatalan nilai, skorsing atau pemberhentian sebagai 

mahasiswa. Bentuk hukuman diputuskan oleh Senat Fakultas yang bersangkutan 

dengan mempertimbangkan berat ringannya bentuk kecurangan. Mahasiswa 

harus diberikan kesempatan yang cukup untuk menyampaikan pembelaannya. 
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Bentuk kecurangan yaitu : 

a. Melakukan tindakan plagiat dalam setiap aspek kegiatan akademik. 

b. Melakukan kecurangan dalam kegiatan evaluasi proses pembelajaran.  

c. Melakukan pemalsuan data administrasi dan akademik. 
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BAB IV 

ADMINISTRASI KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR 

 

A. PERKULIAHAN 

1. Sistem Kredit Semester (SKS) 

Penyelenggaraan proses belajar mengajar di Universitas Muhammadiyah 

Pontianak menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS). Sistem tersebut 

merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan 

kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja 

dosen, pengalaman  belajar,  dan  beban  penyelenggaraan  program  yang  tidak  

menganut sistem kenaikan tingkat. 

Ketentuan : 

a. Semester dipahami sebagai satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 

19 minggu kuliah tatap muka atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan 

iringannya, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 

b. Satuan kredit semester (sks) adalah takaran penghargaan terhadap 

pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 semester melalui kegiatan 

terjadwal per minggu yang meliputi tatap muka, tugas terstruktur dan belajar 

mandiri. 1 (satu) sks setara dengan: 

1) 50 menit perminggu untuk kegiatan tatap muka; 

2) 60 menit perminggu tugas terstruktur yang direncanakan oleh tenaga 

pengasuh mata kuliah; 

3) 60 menit perminggu untuk belajar mandiri. 

c. Satuan kredit semester (sks) untuk kegiatan praktikum pada prinsipnya sama 

dengan beban yang berlaku pada sks kegiatan perkuliahan dengan ketentuan, 

1 jam kuliah dianggap mempunyai beban yang setara dengan kegiatan fisik 

atau psikomotorik kurang lebih 170 menit per minggu atau 32-48 jam per 

semester praktikum terbimbing terjadwal. 
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d. Satuan kredit semester (sks) untuk kegiatan praktek lapangan pada prinsipnya 

sama dengan beban yang berlaku pada sks kegiatan praktikum, 1 jam kuliah 

dianggap mempunyai beban yang setara dengan kegiatan 170 menit per 

minggu atau 32-48 jam efektif di lapangan terbimbing selama satu semester. 

e. Dalam sistem satuan kredit semester (sks) tiap mata kuliah diberi nilai kredit, 

banyaknya nilai kredit untuk tiap-tiap mata kuliah ditentukan oleh besarnya 

usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan, praktikum, kerja  

lapangan,  dan tugas-tugas lain. 

Pemberlakukan sks dimaksudkan untuk : 

a. memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki kecakapan dan 

giat belajar dapat menyelesaikan studinya lebih cepat; 

b. memberikan kesempatan kepada mahasiswa memilih mata kuliah yang 

sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan masing-masing; 

c. memungkinkan penyesuaian kurikulum terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan kesenian lebih fleksibel; 

d. meningkatkan derajat keadilan penyelenggaraan system evaluasi akademik; 

e. memungkinkan pengalihan satuan kredit yang telah dicapai oleh mahasiswa 

antarprogram studi, antarjurusan, antarfakultas, dan antaruniversitas; dan 

f. memungkinkan terselenggaranya sistem pendidikan dengan asupan (input) 

dan hasil (output) yang bervariasi. 

2. Beban Studi Per Semester 

Beban studi per semester adalah penyusunan program akademik (jumlah 

SKS maksimal)   yang   dapat   diambil   oleh   mahasiswa   dengan   bimbingan   

Dosen Pembimbing Akademik sesuai ketentuan yang berlaku. Jumlah SKS yang 

dapat ditempuh dalam setiap semester telah diatur sebagai berikut : 

a. Semester I dan II               :  20 SKS (sistem paket). 

b. Semester III s/d VIII          :  maksimum 24 SKS / semester 
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3. Masa Perkuliahan 

Waktu perkuliahan di UM Pontianak diatur sebagai berikut: 

a. Penyelenggaraan  perkuliahan  dilaksanakan  dalam  semester  pada  awal  

tahun akademik, yaitu setiap bulan September. 

b. Semester  merupakan  satuan  waktu  proses  pembelajaran  efektif  selama  

paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan 

ujian akhir semester. 

c. Tahun akademik dibagi menjadi dua semester, yaitu : 

1) Semester Ganjil, yang dimulai pada bulan September. 

2) Semester Genap, yang dimulai pada bulan Februari. 

d. UM Pontianak menyelenggarakan semester antara dengan syarat paling 

sedikit 8 (delapan) minggu, beban belajar mahasiswa paling banyak 9 

(sembilan) SKS dan memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. 

4. Kehadiran Dosen dan Mahasiswa dalam Perkuliahan 

a. Kehadiran Dosen 

1) Dosen atau tim dosen yang mengampu mata kuliah bertanggung jawab 

penuh atas pelaksanaan proses pembelajaran, ujian capaian pembelajaran 

dan penilaian. 

2) Dosen wajib membuat kesepakatan dengan mahasiswa mengenai aturan 

perkuliahan dan hal-hal lain pada saat kontrak belajar di awal perkuliahan 

demi kelancaran dan ketertiban proses pembelajaran. 

3) Dosen wajib hadir tepat waktu dan memberikan  perkuliahan  sesuai  

aturan perkuliahan. 

4) Memberikan semua materi (kuliah, praktikum, ujian capaian 

pembelajaran dan penilaian) sesuai ketentuan. 

5) Mengisi presensi kehadiran dosen 1 (satu) kali setiap pertemuan. 

6) Proses perkuliahan mengikuti jadwal yang telah ditetapkan baik tempat 

dan waktu. Jika perkuliahan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan 
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jadwal yang telah ditentukan, dosen wajib memberitahu mahasiswa dan 

member kuliah tambahan di waktu lain sebagai pengganti. 

7) Jadwal kuliah tambahan harus didiskusikan dengan mahasiswa yang 

bersangkutan. 

8) Nilai harus transparan dan harus dikeluarkan tepat waktu. 

b. Kehadiran Mahasiswa 

Mahasiswa wajib memenuhi kehadiran perkuliahan setiap mata kuliah yang 

diambil minimal 75% dari total pertemuan kuliah. 

5. Persiapan Perkuliahan 

a. Penyusunan Jadwal Perkuliahan 

Penyusunan jadwal kuliah mengacu pada : 

1) kalender akademik universitas; 

2) daftar mata kuliah yang ditawarkan pada semester tersebut; 

3) daftar tenaga pengajar; dan 

4) data ruangan yang dimiliki beserta perangkat pendukungnya. 

Prosedur penyusunan jadwal kuliah : 

1) penyusunan jadwal kuliah pada fakultas-fakultas yang memiliki lebih 

dari satu program studi dilakukan oleh ketua program studi; 

2) penyusunan jadwal kuliah pada fakultas-fakultas yang hanya memiliki 

satu program studi dilakukan oleh wakil dekan; 

3) penentuan dosen dan beban sks mata kuliah mengacu pada kurikulum 

yang berlaku, dan dikonsultasikan dengan wakil dekan. 

4) rencana pelaksanaan kuliah dalam bentuk jadwal semester. 

5) mata kuliah yang bernilai kredit 3 (tiga) atau 4 (empat) sks dapat 

diselenggarakan dua kali tatap muka dalam seminggu dan dapat 

dipertukarkan jam dan ruangannya. 

6) kuliah dimulai dan diakhiri sesuai dengan ketentuan jam kerja dan 

jadwal shalat; 
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7) penyusunan jadwal kuliah memperhatikan kapasitas ruangan dan fasilitas 

pendukung yang memadai; 

8) perkuliahan yang pesertanya pada satu program studi yang tidak mencapai 

10 orang dapat dititipkan pada kelas/program studi lain yang mata 

kuliahnya sama; 

9) draft jadwal kuliah dirapatkan di fakultas masing-masing. 

10) perbaikan dilakukan seperlunya bila ada perubahan dan selanjutnya 

disahkan oleh dekan dan segera diumumkan kepada mahasiswa; 

11) pengiriman  rincian  jadwal  kuliah  kepada  dosen  yang  bersangkutan  

untuk dilaksanakan sesuai tugas masing-masing; 

12) jadwal kuliah ditembuskan kepada Kepala Urusan Perlengkapan dan 

Rumah Tangga. 

b. Fasilitas Pendukung Perkuliahan 

Koordinasi fasilitas pendukung pelaksanaan kuliah dilakukan dengan cara : 

1) Subbagian Akademik Fakultas harus bekerjasama dengan Kepala Urusan 

Perlengkapan dan Rumah Tangga untuk menentukan kesiapan ruangan 

dan perlengkapan yang dipergunakan untuk kelancaran proses belajar 

mengajar; 

2) Fasilitas-fasilitas yang ada dalam ruangan harus memadai dan mendukung 

pelaksanaan belajar mengajar; 

3) Fasilitas ruangan tersebut harus dapat dipersiapkan, antara lain,  

kebersihan ruangan kuliah, pengecekan perangkatnya, sarana ventilasi 

udara, pendingin udara, dan penerangan ruangan, alat tulis yang cukup, 

kondisi meja dan kursi kuliah, laptop, alat bantu visual seperti Infokus dan 

layar Infokus. 

6. Kegiatan Perkuliahan 

a. Syarat 

Mahasiswa telah mengisi KRS sehingga namanya terdaftar sebagai peserta 
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mata kuliah sebagaimana tercantum pada presensi kehadiran mahasiswa. 

b. Kegiatan Perkuliahan 

Kegiatan perkuliahan dibedakan menjadi perkuliahan teori, pratikum dan 

kegiatan/kerja lapangan. 

1) Perkuliahan teori adalah perkuliahan yang sifatnya mengkaji dan 

menguasai teori, konsep, dan prinsip suatu bidang studi. 

2) Praktikum merupakan salah satu metode pembelajaran yang bertujuan 

untuk meningkatkan pemahaman maupun keterampilan mahasiswa. 

Dilaksanakan di laboratorium, kelas, workshop dan sebagainya. 

3) Kuliah kerja lapangan atau kegiatan lapangan adalah perkuliahan yang 

sifatnya belajar dan mengaplikasikan teori dalam bentuk praktik 

kerja/kegiatan di lapangan. 

Perkuliahan terdiri dari kegiatan tatap muka, terstruktur, dan mandiri. 

1) Kegiatan tatap muka adalah kegiatan perkuliahan terjadwal, dosen dan 

mahasiswa saling berkomunikasi secara langsung berupa ceramah, 

diskusi, tanya jawab, seminar atau kegiatan akademik lainnya. 

2) Kegiatan terstruktur adalah kegiatan belajar diluar jam terjadwal, 

mahasiswa melaksanakan tugas dari dan dalam pengawasan dosen 

yang berupa tugas-tugas pekerjaan rumah, penulisan laporan, penulisan 

makalah, penelitian atau kegiatan lain yang sejenis. 

3) Kegiatan mandiri adalah kegiatan belajar yang diatur oleh mahasiswa 

sendiri untuk memperkaya pengetahuannya dalam rangka menunjang 

kegiatan terstruktur yang berupa belajar di perpustakaan, wawancara 

dengan narasumber atau kegiatan lainnya yang sejenis. 

c. Pembelajaran Bauran/Hibrid (Blended Learning) 

1) Merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan 

mengombinasikan pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka di kelas 
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(luring) dengan pembelajaran interaktif dalam jaringan (daring) tanpa 

mengurangi kualitas pembelajaran.  

2) Metode pembelajaran bauran dapat diterapkan oleh semua program studi 

yang ada di UM Pontianak dalam upaya meningkatkan capaian 

pembelajaran. 

3) Metode pembelajaran bauran yang akan dilakukan harus dicantumkan 

dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). 

4) Pelaksanaan pembelajaran daring dilakukan dengan bobot maksimal 30% 

(tiga puluh persen) dari jumlah pertemuan yang direncanakan dalam RPS. 

5) Pada kondisi pandemi, dimana pembelajaran luring tidak dianjurkan 

proporsi pembelajaran daring dapat ditingkatkan. 

6) Evaluasi pembelajaran bauran dilakukan dengan memperhatikan 3 (tiga) 

komponen, yaitu : 

a) Evaluasi capaian pembelajaran mata kuliah; 

b) Evaluasi aktivitas pembelajaran; dan 

c) Dokumentasi yang baik secara daring. 

7. Tata Tertib Perkuliahan 

a. Mahasiswa  wajib  mengikuti  kuliah,  praktik  dan  kegiatan  akademik  lain  

yang diselenggarakan fakultas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 

Apabila mahasiswa tidak bisa hadir pada suatu kegiatan akademik atau 

perkuliahan wajib menyampaikan surat ijin berikut alasan ketidakhadirannya. 

b. Mahasiswa hadir dalam perkuliahan tepat waktu. 

c. Mahasiswa wajib mengisi presensi kehadiran kuliah di kelas. 

d. Mahasiswa wajib membawa Kartu Hadir Kuliah (KHK) saat perkuliahan. 

e. Mahasiswa yang tidak bisa mengikuti perkuliahan diwajibkan membuat surat 

ijin kepada dosen yang bersangkutan. 

f. Mahasiswa berpakaian rapi, sopan dan menutup aurat sesuai ketentuan (SK 

Rektor No. 15/II.3.AU/KEP/2007 tentang Etika Berpakaian dan Pergaulan di 

UM Pontianak). 
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8. Penyelenggaraan Ujian 

Ujian dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa dalam 

menempuh studi yang dilakukan dengan cara ujian tertulis yang telah 

diprogramkan secara resmi tiap semester dan terjadwal sesuai dengan ketentuan 

kalender akademik. 

a. Ketentuan : 

1) Ujian  dilaksanakan  secara  terprogram  satu  semester  dua  kali,  yaitu  

Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). 

2) Ujian Tengah Semester (UTS) adalah ujian yang diselenggarakan pada 

pertengahan semester dengan ketentuan setelah minimal 6 (enam) kali 

pertemuan tatap muka. 

3) Ujian Akhir Semester (UAS) adalah ujian yang diselenggarakan pada 

akhir semester dengan ketentuan setelah minimal 12 (dua belas) kali 

pertemuan tatap muka. 

4) Persyaratan peserta ujian yaitu mahasiswa yang telah memenuhi  ketentuan 

registrasi administrasi dan registrasi akademik. 

5) Mahasiswa diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester apabila 

memenuhi 75% dari jumlah perkuliahan yang diatur didalam satuan waktu 

kegiatan. 

b. Persiapan Ujian oleh program studi : 

1) penyusunan jadwal ujian; 

2) pengecekan persyaratan peserta ujian; 

3) pengecekan ruangan yang tersedia; 

4) pengecekan ruang ujian; 

5) penyusunan tata tertib ujian; 

6) pengajuan sk panitia; 

7) penyusunan daftar hadir mahasiswa dan dosen/pengawas; dan 

8) berita acara pelaksanaan ujian. 
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c. Persiapan Naskah Soal Ujian dilaksanakan dengan prosedur : 

1) Dekan mengeluarkan surat perintah kepada dosen untuk membuat naskah 

soal ujian dan diserahkan melalui ketua program studi; 

2) Penyerahan naskah soal ujian paling lambat tiga hari sebelum 

pelaksanaan ujian. 

3) penggandaan naskah soal ujian harus dilakukan di tempat aman dan 

terjamin kerahasiaannya; 

4) petugas penggandaan naskah soal ujian yang ditunjuk harus bertanggung 

jawab dan menjamin kerahasiaannya; 

5) penambahan penggandaan naskah soal ujian maksimal 10% dari jumlah 

peserta ujian untuk mengantisipasi naskah soal ujian yang rusak. 

d. Ruang Ujian 

1) ruang ujian harus sudah siap tiga hari sebelum pelaksanaan ujian; 

2) nomor peserta ujian tertera pada pintu masuk ruang dan kursi ujian; 

3) ruang ujian harus steril dan dapat mendukung kelancaran ujian. 

e. Kewajiban dan Hak Peserta Ujian 

1) Kewajiban peserta : 

a) memenuhi persyaratan administrasi dan akademik; 

b) membawa Kartu Peserta Ujian; 

c) membawa Kartu Hadir Kuliah (KHK); 

d) menempati tempat duduk yang telah ditentukan; 

e) mematikan seluruh alat komunikasi / telepon seluler 

f) berpakaian sopan dan rapih, tidak memakai kaos oblong dan sandal; 

g) membawa alat tulis sesuai kebutuhan; 

h) menjaga kejujuran dan etika intelektual. 

2) Hak peserta : 

a) keamanan, ketenangan dan perlindungan dalam ruangan ujian dan 

lingkungan sekitarnya; 
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b) pelayanan yang optimal dari panitia ujian; 

c) fasilitas yang sesuai dengan mata ujian yang diujikan; 

d) mendapat penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

pelaksanaan ujian; 

f. Keterlambatan dan Ketidakhadiran Peserta Ujian : 

1) Peserta ujian yang terlambat kurang dari 15 menit harus melapor kepada 

pengawas ujian untuk diizinkan mengikuti ujian. 

2) Peserta ujian yang terlambat lebih dari 15 menit tidak perkenankan 

mengikuti ujian. 

3) Mahasiswa yang tidak hadir pada waktu pelaksanaan ujian tanpa alasan 

yang jelas tidak mendapat dispensasi mengikuti ujian susulan; 

4) Mahasiswa  yang  sakit  atau  halangan  yang  lain  mendapat  dispensasi  

ujian susulan bila dilengkapi dengan surat keterangan sakit atau 

keterangan lain yang dibenarkan secara akademik. 

9. Semester Antara (SA) 

Semester antara ialah semester singkat yang diadakan di sela-sela semester 

genap dan ganjil pada setiap tahun akademik univeristas yang berfungsi untuk 

perbaikan nilai atau mengulang mata kuliah yang tidak tuntas di semester regular. 

Berdasarkan  SK  Rektor  Nomor  :  023/II.3.AU/KEP/2017,  pelaksanaan  

semester antara di UM Pontianak diatur sebagai berikut : 

a. Ketentuan umum 

1) SA dilaksanakan di antara semester genap dan ganjil sesuai waktu yang 

telah ditentukan berdasarkan kalender akademik. 

2) SA tidak wajib diikuti oleh setiap mahasiswa jenjang sarjana. 

3) Peserta harus terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester tahun 

akademik berjalan. 

4) Mata kuliah SA adalah mata kuliah yang pernah diambil pada semester 

ganjil atau semester genap. 
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5) Jumlah serta jenis mata kuliah yang ditawarkan ditetapkan oleh Program 

Studi berdasarkan hasil analisa dan pertimbangan tertentu. 

6) Peserta tidak sedang melaksanakan KKU/N. 

7) Kegiatan perkuliahan paling sedikit 8 minggu yang ekivalen dengan 16 

kali tatap muka atau kegiatan terjadwal lainnya, ternasuuk 1 – 2 minggu 

kegiatan penilaian (UTS dan UAS). 

b. Beban SKS 

Beban SKS maksimum yang dapat diambil sebanyak 9 (sembilan) SKS 

atau 4 (empat) mata kuliah. 

c. Jumlah peserta 

1) Perkuliahan dapat dilaksanakan jika jumlah minimum peserta setiap mata 

kuliah sebanyak 10 (sepuluh) mahasiswa. 

2) Dalam hal kondisi tertentu yang tidak memungkinkan terpenuhinya 

ketentuan butir 1, Dekan dapat mengambil keputusan tetap dilaksanakan 

berdasarkan kemampuan mahasiswa membayar biaya operasionalnya. 

d. Proses pendaftaran 

1) Mahasiswa memilih mata kuliah yang ditawarkan program studi. 

2) Mengisi KRS SA secara online. 

3) KRS SA diisi terpisah dengan KRS Genap. 

4) Membayar biaya pendaftaran dan biaya kuliah SA di Unit Keuangan. 

5) Menyerahkan print out KRS yang telah ditandatangani dosen PA beserta 

bukti pembayaran ke Program Studi, BAAK, dan dosen PA. 

e. Biaya 

1) Biaya pendaftaran SA sebesar Rp. 200.000,00 

2) Biaya per SKS sebesar Rp. 120.000,00 untuk peserta minimal 10 orang. 

f. Dosen pengampu 

Perkuliahan SA dapat diampu dosen selain dosen pengampu pada kelas 

regular selama kompetensi keilmuan yang bersangkutan sesuai dengan mata 
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kuliah yang diampunya berdasarkan keputusan Dekan. 

g. Nilai 

1) Nilai mutu mata kuliah maksimal B. 

2) Batas penyerahan nilai dari dosen pengampu kepada Program Studi 

sesuai ketentuan kalender akademik. 

3) Nilai  mahasiswa  yang  akan  diakui  di  Transkrip  Nilai  Akhir  adalah  

nilai terbesar yang diperoleh. 

h. Ketentuan lain 

1) Mahasiswa tidak dapat menarik kembali biaya SA yang  sudah  

dibayarkan apabila terjadi pembatalan secara sepihak oleh mahasiswa. 

2) Mahasiswa dapat menarik kembali biaya SA hanya untuk mata kuliah 

yang tidak terlaksana dikarenakan tidak terpenuhinya jumlah minimum 

peserta. 

10. Kuliah Kerja Usaha/Nyata (KKU/N) 

Kegiatan Kuliah Kerja Usaha/Nyata (KKU/N) merupakan mata kuliah 

lintas disiplin ilmu di lapangan dengan bobot 4 (empat) SKS yang wajib diikuti 

setiap mahasiswa dikarenakan program ini mampu mendorong empati mahasiswa 

dan dapat memberikan sumbangan bagi penyelesaian persoalan yang ada di 

masyarakat. 

a. Ketentuan : 

1) KKU/N ditangani oleh LPPM Universitas Muhammadiyah Pontianak. 

2) Program KKU/N dilaksanakan bekerja sama dengan pihak terkait dan 

Pimpinan Muhammadiyah yang terdekat dengan lokasi KKU/N. 

3) KKU/N dilaksanakan selama dua bulan. 

4) Pendaftaran KKU/N dilaksanakan paling lambat dua bulan sebelum 

pelaksanaan kegiatan pembekalan. 

b. Persyaratan peserta KKU/N : 

1) terdaftar sebagai mahasiswa aktif; 
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2) telah memenuhi persyaratan administratif sebagai calon peserta KKU/N; 

3) lulus minimal 90 sks dan semua mata kuliah yang menjadi prasyarat; 

4) telah menginput atau memprogramkan KKU/N dalam KRS semester 

berjalan; 

5) telah mengikuti pembekalan KKU secara penuh; 

6) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat kerangan dokter. 

11. Skripsi 

Skripsi adalah tugas akhir yang berkredit (mempunnyai nilai SKS) yang 

berisikan pelaporan suatu hasil observasi atau ekperimentasi ilmiah terhadap 

suatu fenomena disertai analisis atau argumentasi teoritis untuk memperoleh 

simpulan ilmiah  yang  harus ditempuh mahasiswa sebagai  syarat  untuk  

mendapatkan gelar sarjana S1. Berdasarkan Peraturan Rektor UM Pontianak No. 

63/PRN/II.3.AU/I/2018 tentang Pedoman Skripsi, skripsi dapat berbentuk : 

a. Laporan penelitian; 

b. Artikel Jurnal Nasional yang terakreditasi; 

c. Artikel Jurnal Internasional; 

d. Artikel pada Prosiding Seminar Internasional; 

e. Karya Ilmiah lain. 

Dalam pelaksanaan skripsi sebagai persyaratan penyelesaian studi, ada beberapa 

hal yang harus diperhatikan, yaitu : 

a. Ketentuan : 

1) Prosedur pengusulan dan penulisan skripsi oleh mahasiswa disesuaikan 

dengan panduan skripsi yang telah disiapkan masing-masing fakultas. 

2) Masa penyelesain skripsi paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak 

dinyatakan lulus seminar proposal. 

3) Seorang mahasiswa dibimbing oleh dua dosen pembimbing. 

4) Pembimbing dan Penguji Skripsi harus memenuhi persyaratan, yaitu 

jabatan akademik serendah-rendahnya Asisten Ahli. 
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5) Dosen yang belum memiliki jabatan akademik (tenaga pengajar) dapat 

menjadi pembimbing dan penguji skripsi, namun tidak dapat menjadi 

pembimbing dan penguji utama, sehingga harus ditandem dengan 

pembimbing atau penguji yang memiliki jabatan minimal lektor. 

b. Syarat Pengambilan Skripsi : 

1) Mahasiswa telah memenuhi persyaratan akademik, yaitu : 

a) telah menyelesaikan perkuliahan 100% dari seluruh mata kuliah teori 

dan praktek pada program studi yang bersangkutan, kecuali perbaikan 

nilai mata kuliah dengan jumlah maksimal 6 sks; 

b) telah lulus KKU/N 

c) mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00; 

d) input mata kuliah skripsi di dalam KRS pada semester berjalan. 

2) Mahasiswa telah memenuhi persyaratan administratif, yaitu : 

a) terdaftar secara resmi sebagai mahasiswa pada program studi yang 

bersangkutan pada semester yang sedang berjalan; 

b) telah melunasi seluruh kewajiban keuangan sampai dengan semester 

yang sedang berjalan. 

c. Pendadaran/Sidang Skripsi 

Ketentuan umum : 

Telah disetujui oleh Fakultas/Prodi dan BAAK dengan syarat : 

1) Telah memenuhi syarat untuk mendapatkkan PIN (Penomoran Ijazah 

Nasional). 

2) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif (memenuhi ketentuan registrasi 

administrasi dan akademik). 

3) Nilai D tidak lebih dari 2 mata kuliah. 

4) Mengajukan pendaftaran dengan mengisi blangko di fakultas 

5) Telah menyelesaikan perkuliahan 100% dari seluruh mata kuliah teori 

dan praktek pada program studi yang bersangkutan. 
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6) Menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa. 

7) Lulus KKU/N (Sertifikat KKU/N). 

8) Lulus mata kuliah Al-Islam & Kemuhammadiyahan (Sertifikat Al-Islam). 

9) Lulus TOEFL (skor minimal 370). 

10) Ketentuan lain-lain yang ditetapkan oleh fakultas masing-masing. 

d. Artikel Ilmiah 

Selain laporan penelitian, artikel ilmiah yang telah dipublikasikan pada jurnal 

nasional terakreditasi / jurnal internasional / prosiding seminar internasional 

dapat dijadikan sebagai skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Artikel merupakan hasil penelitian yang didanai Kemendikbud 

Ristek/Kementerian terkait, Pemerintah Daerah, UM Pontianak, Lembaga 

Swadaya Masyarakat, mandiri, atau sumber pendanaan lain yang 

berkomitmen untuk pengembangan pendidikan dan bersifat tidak mengikat; 

2) Bidang kajian atikel harus sesuai dengan program studi; 

3) Mahasiswa harus berperan sebagai penulis utama yang sekaligus sebagai 

penulis korespondensi dan menyertakan pembimbing sebagai penulis 

anggota; 

4) Artikel ilmiah diterbitkan pada jurnal yang bukan dikelola program studi 

sendiri dan merupakan jurnal nasional terakreditasi yang memiliki 

peringkat Sinta 1–6; 

5) Pada saat diajukan sebagai skripsi, artikel harus sudah terbit. 

12. Yudisium 

Yudisium adalah proses akademik menyangkut penerapan nilai dan 

kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik yang dituangkan dalam 

bentuk Surat Keputusan yang ditandatangani oleh dekan. 

a. Ketentuan : 

1) Usulan yudisium sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan kalender 

akademik. 
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2) Yudisium dapat diusulkan ke BAAK sebanyak 2 (dua) kali dalam satu 

tahun akademik yaitu pada semester ganjil dan semester genap. 

3) Usulan Yudisium berupa Surat Keputusan Dekan tentang kelulusan 

mahasiswa atau sudah melakukan sidang skripsi. 

4) Daftar nama yudisiun yang  masuk ke BAAK akan dijadikan dasar untuk 

pembuatan ijazah dan menjadi syarat peserta wisuda. 

b. Persyaratan usulan yudisium : 

1) Fakultas mengusulkan berkas daftar nama yudisium ke BAAK serta Input 

data yudisium di program SIAKAD. 

2) Mahasiswa yang diusulkan adalah mahasiswa yang telah lulus sidang 

skripsi. 

3) Usulan yudisium tertuang dalam surat keputusan dekan dengan lampiran 

berkas, yaitu : 

a) Daftar nama mahasiswa yudisium; 

b) Berita Acara Sidang Skripsi; 

c) Fotocopy Ijazah SMA yang dilegalisir sebanyak 2 lembar; 

d) Pasfoto menggunakan jas hitam, kemeja putih, dasi hitam (pria), 

kerudung hitam (wanita) dengan latar belakang warna biru ukuran 

4 x 6 dan 3 x 4 masing-masing 2 lembar. 

13. Wisuda 

Wisuda adalah upacara seremonial setelah mahasiswa  menyelesaikan 

tugas akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan serta sebagai tanda 

pengukuhan atas selesainya studi. 

a. Ketentuan : 

1) Wisuda merupakan prosesi pelantikan melalui rapat senat terbuka UM 

Pontianak; 

2) Acara wisuda diadakan untuk semua lulusan program studi di UM 

Pontianak; 
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3) Wisuda dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun pada akhir tahun. 

b. Persyaratan mahasiswa mengikuti wisuda : 

1) Sudah dinyatakan lulus yudisium. 

2) Membayar biaya wisuda di unit Keuangan. 

3) Persyaratan berkas wisuda sesuai dengan persyaratan usulan yudisium. 

 

B. PEMBIMBING AKADEMIK (PA) 

Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen yang ditunjuk dan diserahi 

tugas membimbing sekelompok mahasiswa yang bertujuan untuk membantu 

mahasiswa menyelesaikan studinya secepat dan seefisien mungkin sesuai dengan 

kondisi dan potensi individual mahasiswa. 

1. Ketentuan : 

a. Pembimbing Akademik (PA) adalah seorang dosen yang ditunjuk oleh 

ketua program studi dan ditetapkan oleh dekan fakultas. 

b. Dosen PA membimbing mahasiswa mulai dari terdaftar sebagai 

mahasiswa sampai dengan menyelesaikan masa studinya. 

c. Dosen PA adalah dosen tetap pada program studi terkait. 

d. Dosen PA tidak merangkap sebagai Dosen PA di program studi lain. 

e. Dekan dapat mengalihkan tugas PA kepada ketua program studi atau 

dosen lain yang memenuhi syarat bila dosen PA sakit, tugas belajar, 

dan peristiwa lain yang menyebabkan dosen PA tersebut tidak dapat 

bertugas. 

2. Tugas Dosen PA : 

a. Tugas Umum : 

1) Mengarahkan mahasiswa yang berada di bawah bimbingannya  

menyusun program dan beban belajar, serta memilih mata kuliah yang 

akan ditempuh; 

2) Memberikan layanan akademik dan non akademik kepada mahasiswa 
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bimbingannya yang berkaitan dengan program belajar mahasiswa; 

3) Membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan 

kebiasaan belajar yang baik secara individual ataupun kelompok. 

b. Tugas Khusus : 

1) Membantu ketua jurusan dan ketua program studi menegakkan 

aturan- aturan akademik universitas; 

2) Memberi layanan kepada mahasiswa tentang : cara menyusun program 

belajar, pengisian dan pemeriksaan KRS, beban SKS yang diambil; 

3) Memonitoring perkembangan Indeks Prestasi Semester/Indeks Prestasi 

Komulatif mahasiswa yang dibimbingnya dan melaporkannya kepada 

Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi tiap semester; 

4) Memediasi masalah/permasalahan akedemik mahasiswa kepada dosen 

mata kuliah, pimpinan program studi atau fakultas; 

5) Memberikan rekomendasi kepada pihak tertentu tentang prestasi atau 

kemajuan belajar mahasiswa yang dibimbingnya. 

 

C. EVALUASI HASIL STUDI 

Evaluasi  hasil  studi  ialah  suatu  proses  penilaian  yang  dilakukan  untuk 

mengukur taraf keberhasilan mahasiswa secara menyeluruh dan kontinyu sesuai 

dengan ketentuan akademik. 

Adapun ketentuan evaluasi hasil studi yaitu : 

1. Evaluasi hasil studi terdiri dari : 

a. Evaluasi hasil studi per semester berupa Kartu Hasil Studi (KHS) yang 

berisikan Indeks Prestasi Semester (IPS); dan 

b. Evaluasi program studi akhir berupa Transkrip Nilai yang berisikan 

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). 
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2. Parameter untuk menyatakan kemajuan hasil studi mahasiswa berupa IPS dan 

IPK yaitu dengan perhitungan sebagai berikut : 

 

 

 

3. Evaluasi hasil studi terdiri dari penilaian tentang perkuliahan, praktikum, 

program kerja lapangan, program pengalaman lapangan, kuliah kerja 

nyata/usaha dengan komponen sebagai berikut : 

a. Perkuliahan, komponen-komponen yang dinilai adalah: kehadiran, tugas 

terstruktur, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. 

b. Praktikum, komponen-komponen yang dinilai adalah: kehadiran, 

responsi, dan laporan. 

c. Program kerja lapangan, komponen-komponen yang dinilai adalah: 

kehadiran, aktifitas, dan laporan. 

d. Program pengalaman lapangan, komponen-komponen yang dinilai adalah: 

kehadiran, aktifitas (penyusunan RPP, observasi, ujian), dan laporan. 

e. Kuliah kerja nyata/usaha, komponen-komponen yang dinilai adalah: 

kehadiran, penguasaan materi KKN/U, aktifitas (penyusunan program, 

pelaksanaan program, kerjasama), laporan. 

f. Program kegiatan yang pernah dilakukan oleh mahasiswa  sejenis (point 

e) dapat disetarakan apabila jangka waktu dan materinya sesuai dengan 

bidang studi yang ditempuh. 

4. Evaluasi program studi akhir dilaksanakan bertujuan  untuk  mengetahui  hasil 

kelulusan mahasiswa yang telah dicapai selama menjalankan proses 

pendidikan di UM Pontianak, dengan persyaratan : 

a. Mahasiswa telah menyelesaikan seluruh mata kuliah berkisar antara         

144 – 160 SKS termasuk tugas akhir/skripsi; 
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b. Indek Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00; 

c. Tidak memiliki nilai E. 

5. Predikat kelulusan mahasiswa yang telah menyelesaikan studi di UM 

Pontianak dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu memuaskan, sangat 

memuaskan, dan dengan pujian (Tabel 4.1). 

IPK Predikat Kelulusan Keterangan 

2,00 – 2,75 Memuaskan - 

2,76 – 3,50 Sangat Memuaskan - 

> 3,50 Dengan Pujian 
Masa studi maksimum 

10 semester 

 

D. SISTEM PENILAIAN 

Sistem Penilaian adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh staf pengajar 

untuk mengukur dan menilai keberhasilan kegiatan belajar rmengajar 

mahasiswa  dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 

1. Ketentuan Penilaian 

a. Nilai akhir semester sekurang-kurangnya didasarkan atas penilaian 4 (empat) 

komponen yang masing-masing beserta persentase kontribusinya terhadap 

total nilai mahasiswa pada satu mata kuliah diuraikan pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Ketentuan Penilaian Akhir Semester di UM Pontianak 

No. Komponen Penilaian Persentase Kontribusi 

1. Aktivitas (AK) 10% 

2. Tugas Terstruktur (TT) 20% 

3. Ujian Tengah Semester (UTS) 30% 

4. Ujian Akhir Semester (UAS) 40% 

b. Prosentase keempat komponen penilaian pada satu mata kuliah (butir a di 

atas) dapat disesuaikan oleh dosen pengampu berdasarkan kompetensi mata 

kuliah. 

2. Standar Penilaian 

Skor yang diperoleh mahasiswa, yang merupakan hasil penjumlahan dari 

skor aktivitas, skor tugas terstruktur, skor ujian tengah semester, dan skor ujian 
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akhir semester, memiliki rentang 0 – 100 diterjemahkan ke dalam nilai huruf 

dan bobot yang tercantum dalam Tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Standar Penilaian Akhir Semester Mahasiswa UM Pontianak 

Skor Akhir Huruf Bobot 

80 - 100 A 4 

70 - 79 B 3 

60 - 69 C 2 

50 - 59 D 1 

0 - 49 E 0 

3. Input Nilai 

a. Proses  input  nilai  dilakukan  oleh  dosen  pengampu  masing-masing  

secara online di https://dosen.unmuhpnk.ac.id. 

b. Untuk  keperluan  proses  input  nilai,  setiap  dosen  memiliki  User  ID  

dan Password pribadi yang terdaftar di unit ICT; untuk kepentingan 

keamanan, password dapat diubah sendiri oleh yang bersangkutan. 

c. Nilai mata kuliah non-klasikal (Kerja Praktik, Seminar, Skripsi, dll) 

diinput oleh Admin Prodi atau Koordinator mata kuliah yang ditunjuk oleh 

Program Studi. 

d. Setelah proses input nilai, dosen pengampu mencetak daftar nilai 

(sebagai arsip). 

4. Output Nilai 

a. Output nilai berupa Kartu Hasil Studi (KHS) berisikan hasil studi per 

semester, Transkrip Nilai Sementara  berisikan  daftar  nilai  tempuhan  

dari semester pertama sampai dengan semester aktif terakhir, dan 

Transkrip Nilai final diberikan bersamaan dengan penyerahan Ijazah. 

b. KHS dapat dilihat/diakses di laman http://krs.unmuhpnk.ac.id. dengan 

menggunakan user ID masing-masing. 

c. KHS dapat diprint out di masing-masing admin   Program   Studi   yang 

ditandatangani oleh Ketua Program Studi; dokumen ini merupkan 

https://dosen.unmuhpnk.ac.id/
http://krs.unmuhpnk.ac.id/
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dokumen resmi yang dapat digunakan untuk pengurusan berbagai kegiatan 

akademik (pengajuan beasiswa, pendadaran, dll). 

d. Transkrip Nilai dicetak oleh Program Studi untuk keperluan usulan 

yudisium atau keperluan lain-lain yang relevan. 

 

E. PENERBITAN DAN PENGESAHAN IJAZAH, SURAT 

KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH, DAN TRANSKRIP NILAI 

1. Definisi 

a. Ijazah adalah  dokumen  pengakuan prestasi  belajar dan /  atau  

penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang 

diselenggarakan perguruan tinggi (Permendikbud No. 81 Tahun 2014). 

b. Surat Keterangan Pendamping Ijazah atau disingkat SKPI adalah surat 

pernyataan resmi yang dikeluarkan Perguruan Tinggi  memuat  informasi 

tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan 

tinggi bergelar (Permendikbud No. 81 Tahun 2014). 

c. Transkrip Nilai merupakan kumpulan nilai-nilai mata kuliah kumulatif 

yang telah ditempuh dan dinyatakan lulus sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai hak mahasiswa karena yang bersangkutan dapat menyelesaikan 

studinya sampai dengan batas yang telah ditentukan. 

2. Ketentuan 

a. Ijazah,  SKPI  dan  transkrip  nilai  sekurang-kurangnya  memuat  beberapa  

hal yang diatur dalam pedoman tersendiri dan mengacu kepada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

b. Proses penerbitan ijazah dilakukan oleh BAAK berdasarkan Surat 

Keputusan Rektor. 

c. Proses penerbitan transkrip nilai dilakukan oleh Fakultas. 

d. Proses pengisian dan validasi SKPI dilakukan oleh Fakultas dan unit 

terkait. 

e. Penyimpanan dan administrasi Ijazah, SKPI, dan Transkrip Nilai 
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dilakukan BAAK. 

f. Ijazah, SKPI, dan Transkrip Nilai yang tidak diambil selama 1 (satu) 

tahun, maka akan dikenakan biaya administrasi penyimpanan. 

3. Syarat Pengambilan Ijazah, SKPI dan Transkrip Nilai 

a. Mahasiswa yang telah memenuhi ketentuan registrasi administrasi dan 

akademik. 

b. Telah lulus sidang skripsi. 

c. Menyerahkan blanko pengambilan ijazah, SKPI, dan transkrip nilai yang 

telah diisi dengan persyaratan : 

1) Telah menyelesaikan revisi skripsi dan jurnal skripsi; 

2) Telah melunasi biaya administrasi wisuda dan biaya keuangan lainnya; 

3) Telah menyelesaikan proses administrasi peminjaman buku di 

perpustakaan. 

4. Pengesahan Ijazah, SKPI dan Transkrip Nilai 

a. Fotokopi ijazah, SKPI dan transkrip nilai disahkan (legalisasi) oleh Dekan, 

sekurang-kurangnya oleh Wakil Dekan. 

b. Pengesahan  fotokopi  ijazah,  SKPI  dan  transkrip  nilai  dilakukan  dengan 

menunjukkan ijazah, SKPI dan transkrip nilai yang asli. 

5. Surat Keterangan Lulus 

a. Surat keterangan lulus dibuat oleh pimpinan fakultas yang bersangkutan 

setelah mahasiswa dinyatakan lulus dalam rapat yudisium sebelum ijazah 

asli diterbitkan. 

b. Permohonan surat keterangan lulus dilakukan oleh mahasiswa kepada 

dekan. 

c. Surat keterangan lulus ditandatangani serendah-rendahnya oleh dekan. 

d. Salinan surat keterangan lulus disampaikan kepada rektor. 

e. Masa berlaku surat keterangan lulus sampai terbitnya ijazah asli. 
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6. Hal yang bersifat khusus 

a. Ijazah yang rusak, hilang atau musnah tidak dapat diterbitkan/dibuatkan 

ijazah yang sama. 

b. Ijazah yang rusak, hilang atau musnah dapat dibuatkan Surat Keterangan 

Pengganti dengan menunjukkan keterangan dari pihak yang berwewenang. 


