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BAB I. VISI, MISI, DAN TUJUAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH BULUKUMBA 

 

Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Bulukumba (Fakultas TeknikUMB) di 

masa yang akan dating diharapkan mampu mensejajarkan dirinya dengan fakultas teknik dari 

universitas terkemuka Nasional dalam hal mutu proses pembelajaran, lulusan, penelitian dan 

pengabdian masyarakat, sehingga dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. 

Untuk itu ditetapkanlah Visi dan Misi Fakultas Teknik UMB sebagai berikut : 

A. Visi  

Menjadi fakultas teknik yang islami, mandiri, unggul, berdaya saing, bertanggungjawab 

dan berwawasan lingkungan di tingkat nasional tahun 2024. 

B. Misi  

1. Menyelenggarakan catur dharma perguruan tinggi yang mampu memenuhi tuntutan 

masyarakat atau pengguna output di bidang keteknikan. 

2. Mengembangkan kualitas civitas akademika yang mengedepankan nilai-nilai Al Islam 

danKemuhammadiyahan. 

3. Menelenggarakan otonomisasi pendididkan dalam meningkatkan pelayanan di 

bidangakademik. 

4. Mengupayakan dan mengoptimalkan kerjasama yang konstruktif dengan stake holders 

dalam maupun luar negeri. 

C. Tujuan  

1. Meningkatnya kualitas pendidikan dan pengajaran berkarakter yang berlandaskan Al 

Islam dan Kemuhammadiyahan untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa danbernegara. 

2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian masyarakat untuk 

menunjangpengembangan keilmuan dosen danmahasiswa. 

3. Terwujudnya wadah ilmiah bagi dosen untuk mempublikasikan karya tulis hasil 

penelitian danpengabdian. 

4. Terwujudnya sarjana dan ahli madya teknik yang cerdas, unggul dan berdaya saing di 

bidangnya dan berakhlak mulia sesuai nilai-nilaiIslam. 

5. Terwujudnya inovasi pembelajaran dari tenaga pendidik, sehingga mahasiswa mampu 

menjawab dan mengatasi permasalahanketeknikan. 

6. Tercapainya kualitas lulusan teknik yang mampu berdaya saing di eraglobal. 

7. Terwujudnya kepercayaan stakeholders pada output Fakultas TeknikUMB 

8. Terwujudnya civitas akademika yang dapat memaksimalkan potensi secara otonom dan 

mendapat dukungan dariinstitusi. 

9. Terwujudnya dana operasional otonomi prodi yang mampu mendukung kinerja 

akademik. 

  



2  

 

BAB II. ADMINISTRASI 

AKADEMIK 

 

A. Penerimaan MahasiswaBaru 

Penerimaan Mahasiswa Baru menjadi wewenang Universitas Muhammadiyah 

Bulukumba, dikelola oleh wakil rektor bidang akademik yang dilaksanakan oleh Lembaga 

Informasi Penerimaan Mahasiswa baru dan panitia penerimaan mahasiswa. Peraturan 

penerimaan mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Bulukumba adalah sebagai berikut 

1. Warga Negara Indonesia dapat diterima menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Bulukumba dengan cara mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh Universitas 

Muhammdiyah Bulukumba sesuai dengan ketentuan yangberlaku. 

2. Warga negara asing dapat diterima sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Bulukumba melalui seleksi dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. 

 

Universitas Muhammadiyah Bulukumba menerima mahasiswa barumelalui seleksi 

mandiri dengan sistem ujian tulis dengan membuka kelas regular dan nonreguler. Seleksi 

mandiri dilaksanakan dengan tiga (3) Gelombang dimulai pada bulan Februari s.d. Agustus 

setiap tahun. 

 

B. Registrasi 

Registrasi merupakan alur prosedur administratif dan akademik yang wajib dijalani oleh 

mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Bulukumba. 

1. Registrasi administratif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk 

memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Teknik 

UniversitasMuhammadiyah Bulukumba.  

2. Registrasi akademik merupakan kegiatan mendaftarkan diri sebagai 

pesertakuliah,praktikum,ujiandan/ataukegiatanakademiklainnyapada Jurusan/program 

studi yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan dengan mengisi KRS 

secaradaring. 

3. Registrasi administrasi keuangan dilaksanakan oleh Biro Administrasi Umum dan 

Keuangan sesuai dengan waktu yang dialokasikan pada kalender akademik setiap 

awalsemester. 

4. Registrasi akademik dilaksanakan setelah menyelesaikan registrasi administratif dengan 

cara mengisi Kartu Rencana Studi secara daring oleh mahasiswa pada SIAKAD sesuai 

waktu yang ditentukan pada kalender akademik setiap awalsemester. 
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C. StatusMahasiswa 

1. Mahasiswa Aktif 

a. Seseorang dinyatakan memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas 

Teknik Universitas Muhammadiyah Bulukumba, apabila yang bersangkutan 

telah melakukan registrasiadministratif. 

b. Registrasi administratif merupakan prasyarat untuk registrasi akademik. 

c. Calon mahasiswa Teknik Universitas Muhammadiyah Bulukumba mempunyai 

status resmi sebagai mahasiswa setelah dilantik pada upacara pelantikan 

mahasiswa baru yang dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah 

Bulukumba 

d. Pelantikan mahasiswa baru merupakan bentuk upacara akademik dalam forum 

sidang senat terbuka Universitas Muhammadiyah Bulukumba. 

e. Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Bulukumba dilarang 

memiliki status ganda dalam kurun waktu kegiatan akademik yang sama pada 

program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bulukumba ataupun 

berstatus ganda sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bulukumba dan 

perguruan tinggi lain, kecuali yang telah mendapatkan persetujuan dari 

Kementerian Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. 

f. Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Bulukumba yang diketahui 

memiliki status ganda di luar ketentuan, diwajibkan memilih salah satu fakultas/program 

studi, dan apabila selama 1 (satu) semester sejak diketahuinya status ganda tersebut 

mahasiswa yang bersangkutan belum menentukan pilihannya, maka Fakultas Teknik 

melalui universitas menetapkan mahasiswa yang bersangkutan dilakukan pemutusan 

studi secara sepihak oleh Universitas Muhammadiyah Bulukumba.  

 

2. Mahasiswa Tidak Aktif 

a. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif dan/atau registrasi 

akademik disebut sebagai mahasiswa tidak aktif semester tertentu. 

b. Mahasiswa tidak aktif pada semester tertentu diperhitungkan sebagai masa studi. 

c. Mahasiswa tidak aktif selama tiga semester berturut-turut atau tidak aktif lima 

semester secara acak (tidak melaksanakan registrasi administrasi atau registrasi 

akademik), mahasiswa tersebut dianggap menggundurkan diri dari Fakultas 

Teknik.  

 

3. Mahasiswa Alih Kredit 

Mahasiswa alih kredit adalah 

a. Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammdiyah Bulukumba yang sedang 

mengikuti perkuliahan secara aktif pada perguruan tinggi lain baik di dalam 

maupun di luar negeri dalam program Sit in, Credit Transfer System (CTS), 

Student Exchange, Twinning Program, DoubleDegree, Fast Track, dan program 

lain yangsejenis. 

b. Mahasiswa perguruan tinggi lain baik dari dalam maupun luar negeri yang 

terdaftar di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Bulukumba sebagai 

mahasiswa tamu dalam program CTS, Twinning Program, Double Degree,dan 
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program lain yang sejenis.Credit Transfer System (CTS) adalah transfer sks mata 

kuliah yang diperoleh dari luar program studinya yang direncanakan dan secara 

sistematis tercantum dalam kurikulum program studi tersebut yang dapat diambil 

baik di dalam maupun di luar Universitas Muhammadiyah Bulukumba.  

 

4. Mahasiswa Pindahan 

 Pindah studi mahasiswa adalah perubahan status mahasiswa dari satu program 

studi ke program studi yang lain di Fakultas Teknik atau fakultas lain di Universitas 

Muhammadiyah Bulukumba, keluar dari Fakultas Teknik Universitas 

Muhammadiyah Bulukumba maupun pindahan dari PTN lain dari dalam maupun luar 

negeri ke Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Bulukumba dengan ketentuan 

sebagaiberikut. 

a. Peringkat status akreditasi program studi dari perguruan tinggi asal 

minimal setara; 

b. Jenjang program dari perguruan tinggi asal harus sesuai denganjenjang 

program yang ada di FT Universitas Muhammadiyah Bulukumba; 

c. Mahasiswa yang bersangkutan telah menempuh pendidikan pada 

perguruan tinggi asal setinggi-tingginya enam semester untuk S1 

dengan IPK minimal 2,75 dari hasilkonversi; 

d. Mahasiswa yang bersangkutan melampirkan transkrip Akademik asli, 

dan rekomendasi dari PT  asalnya. 
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BAB III PENYELENGGARAAN 

PENDIDIKAN 

 

A. Kurikulum 

Kurikulum Fakultas Teknik selalu diperbarui sesuai dengan perkembangan kebutuhan 

dan Iptek. Dengan demikian, kurikulum yang disusun Fakultas Teknik diupayakan selalu 

dinamis, adaptif, antisipatif terhadap tuntutan zaman, namun mudah dilaksanakan dalam 

praktik kependidikan. 

Untuk memperoleh masukan dalam pembaruan kurikulum, Fakultas Teknik dan 

jurusan yang ada di lingkungannya berkoordinasi dan bersinergi dengan stakeholders, pakar, 

asosiasi profesi, alumni pada jurusan masing-masing baik dalam bentuk seminar, workshop, 

Forum Group Discussion, maupun tracer study (untuk alumni, dan sebagainya. 

 

B. Satuan KreditSemester 

Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Bulukumba menyelenggarakan 

pendidikan dengan Sistem Kredit Semester (SKS). Semester merupakan satuan waktu 

kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk Ujian Tengah 

Semester dan Ujian Akhir Semester. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester. 

C. Pengertian Satuan Kredit Semester 

Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS,adalah takaran waktu kegiatan 

belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran 

melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha 

mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di jurusan. 

D. Ciri Utama Sistem Kredit Semester 

1. Mahasiswa mengontrak mata kuliah sesuai dengan kurikulum di jurusan masing-

masing, serta sesuai dengan minat, bakat, dankemampuannya. 

2. Penyelenggaraan pendidikan dengan Sistem Kredit Semester memungkinkan seorang 

mahasiswa pindah dari jurusan asal ke jurusan lain tanpa kehilangan tabungan kredit 

semester yang pernahdiperolehnya. 

3. Sistem Kredit Semester memungkinkan penggunaan sarana pendidikan 

lebihefisiendanterjaminnyakepastianpenyelesaianprogramsemesterpada waktu yang 

telahditetapkan. 

E. Tujuan Sistem KreditSemester 

Penerapan sistem SKS dalam penyelenggaraan pendidikan di Fakultas  Teknik 

Muhammadiyah Bulukumba bertujuan untuk: 

1. memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang mempunyaikemampuan di atas rata-

rata dapat menyelesaikan studinya dalam waktu sekurang- kurangnya 3,5tahun; 

2. memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam batas-batas tertentu untuk memilih 

mata kuliah atau program kegiatan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan 

masing-masing; 

a. memberikan kemungkinan agar sistem penilaian belajar mahasiswa dapat 
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diselenggarakansebaik-baiknya; 

b. memudahkan penyesuaian kurikulum dengan perkembangan  

c. ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat; 

d. memberikan kemungkinan dan kemudahan dalam pengalihan (transfer) kredit 

antarjurusan atau antarperguruantinggi; 

F. Beban Belajar Mahasiswa 

Program sarjana di Fakultas Teknik mempunyai beban belajar paling sedikit 144 

(seratus empat puluh empat) SKS dan dapat ditempuh dalam waktu paling lama 7 

(tujuh) tahun akademik. 

 

Pembelajaran dilakukan dalam bentuk (a) kuliah, (b) responsi dan tutorial, (c) 

seminar, (d) praktikum, praktik studio dan praktik lapangan. 

 

Beban belajar mahasiswa 

a. dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester(sks). 

b. Satu sks setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu 

persemester. 

c. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu)sks. 

d. Ketentuan tentang waktu penyelenggaraan 1 (satu) SKS beban akademik dalam bentuk 

kuliah, kegiatan praktikum, Kuliah Kerja Lapangan/Praktik Kerja Lapangan, seminar dan 

kapita selekta, serta penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir/skripsi/tesis atau 

nama lain yang sejenis mengikuti Standar Nasional Pendidikan yangberlaku. 

1) Beban 1 (satu) sks pada proses pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, terdiriatas: 

a) kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu persemester; 

b) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per 

semester;dan 

c) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu persemester. 

2) Beban 1 (satu) sks pada proses pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain 

yang sejenis terdiriatas: 

a) kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu persemester; 

b) kegiatan mandiri 70 (enam puluh) menit per minggu persemester. 

3) Beban1(satu)skspadabentukpembelajaranpraktikum,praktikstudio, praktik bengkel, 

praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses 

pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu 

persemester. 

 

 

G. Masa Studi dan Penentuan MataKuliah 

Masa studi mahasiswa program sarjana di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah 

Bulukumba paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan ketentuan sebagai berikut. 

a. Pada tahun pertama atau semester pertama dan kedua mahasiswa baru Fakultas Teknik  

Universitas Muhammadiyah Bulukumba wajib mengambil paket beban belajar yang 

tercantum pada distribusi mata kuliah di jurusan masing-masing; 
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b. Pada semester selanjutnya beban belajar yang boleh diambil mahasiswa Fakultas 

Teknik Universitas Muhammadiyah Bulukumba ditetapkan sebagai berikut: 

1) 3,00 < IPK <  4,00  maksimal 24 (dua puluh empat)SKS; 

2) 2,50 < IPK <  2,99  maksimal 23 (dua puluh tiga)SKS; 

3) 2,00 < IPK <  2,49  maksimal 22 (dua puluh dua)SKS; 

4) 1,50 < IPK < 1,99 maksimal 17 (tujuh belas)SKS; 

5) 0,00 < IPK < 1,49 maksimal 14 (empat belas)SKS. 

c. Penentuan mata kuliah dalam Kartu Rencana Studi (KRS) untuk memenuhi jumlah 

kredit yang akan diambil pada awal setiap semester dilakukan oleh mahasiswa 

denganper setujuan dosen wali pada waktu yang telah ditentukan dalam kalender 

akademik yangberlaku. 

d. Penggantian dan/atau pembatalan mata kuliah dapat dilakukan oleh mahasiswa melalui 

Perubahan Kartu Rencana Studi (PKRS) dengan persetujuan dosen wali pada waktu 

yang telah ditentukan dalam kalender akademik yang berlaku. 

 

H. Kartu Rencana Studi dan Kartu Perubahan RencanaStudi 

a. Kartu RencanaStudi(KRS) 

Kartu Rencana Studi (KRS) merupakan daftar mata kuliah yang ditawarkan pada 

semester yang akan datang atau yang akan ditempuh oleh mahasiswa, dapat dibuka 

secara daring pada  SIAKAD Kartu Rencana Studi diisi oleh mahasiswa dengan 

persetujuan dosen wali secaradaring. 

b. Perubahan Kartu Rencana Studi(PKRS) 

PKRS dipergunakan apabila mahasiswa yang telah mengisi KRS berencana mengubah 

rencana studinya untuk semester yang sedang berjalan, yaitu berupa pembatalan, 

penambahan, atau penggantian mata kuliah dengan alasan tertentu. PKRS 

diberlakukan selama dua minggu sejak awal perkuliahan atau sesuai dengan jadwal 

yang telah ditetapkan,dan lewat dari batas waktu yang telah ditentukan maka tidak 

diperbolehkan lagi adanyapembatalan/penambahan/penggantian mata kuliah. 

Prosedur pengisian PKRS sama seperti padaKRS. 

 

I. Sebaran MataKuliah 

Kelompok mata kuliah dalam kurikulum yang dilaksanakan meliputi kelompok mata kuliah 

umum (KU), kelompok mata kuliah utama (KT), dan mata kuliah khusus (KK) 

a. Kelompok Mata Kuliah Umum (KU), dimaksudkan untuk membentuk 

pesertadidikmenjadimanusiaberiman,bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta 

ahlak mulia; berjiwa Pancasila yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang 

tinggi; memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik, benar, dan santun ragam 

lisan dan tulisan untuk keperluan akademis dan keahlian tertentu, serta kehidupan 

sehari-hari; memahami bahasa asing khususnya Bahasa Inggris untuk keperluan 

akademis dan keahlian tertentu; serta memberikan dasar berpikir kritis dan logis; 

memahami kewirausahaan untuk keperluan kemandirian, 

kreativitas,danproduktivitasmahasiswa. 

b. Kelompok Mata Kuliah Utama (KT), dimaksudkan menguasai dasar-dasar ilmiah 
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disiplin ilmu dalam bidang tertentu sehingga mampu mengidentifikasi, memahami, 

menjelaskan, mengevaluasi/menganalisis secara kritis dan merumuskan cara 

penyelesaian masalah yang ada dalam cakupan disiplin ilmunya; mampu menerapkan 

pengetahuan dan keterampilan di masyarakat sesuai disiplin ilmunya; bersikap dan 

berperilaku/berkarya dalam karir tertentu sesuai dengan norma kehidupan masyarakat, 

serta mampu mengikuti ilmu pengetahuan, teknologi,dan atau seni. 

c. Kelompok Mata Kuliah Khusus (KK) sebagai ciri khas dari kelembagaan pendidikan 

sesuai dengan visi dan misinya dimaksudkan menguasai ilmu dan praktik pendidikan 

sehingga lulusan akan memiliki daya unggul dibanding dengan yanglainnya. 

 

J. Kalender Akademik 

1) Waktu kegiatan akademik Fakultas Teknikmengacu pada kalender akademik 

Universitas Muhammadiyah Bulukumba yang berlaku. 

2) Kalender akademik Fakultas Teknikditetapkan setiap tahun melalui Keputusan 

Dekan berdasarkan keputusan Rektor Universitas Muhammdiyah Bulukumba .  

 

K. PelaksanaanPerkuliahan 

1. Perkuliahan 

a. Bentuk perkuliahan yang diselenggarakan oleh jurusan dilingkungan Fakultas 

Teknik Universitas Muhammadiyah Bulukumba terdiri atas 

1) Perkuliahan di kelas 

2) Praktikum dilaboratorium 

3) Praktik Lapangan, Kuliah Kerja Nyata,Magang 

b. Frekuensi perkuliahan dalam satu semester selama 16 minggu termasuk Ujian 

Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester, dengan perincian: 

1) tatap muka dikelas :14 minggu 

2) Ujian Tengah Semester :1minggu 

3) UjianAkhirSemester :1 minggu 

Bagi dosen yang belum mencapai jumlah 14 kali pertemuan tatap muka, 

diharuskan melengkapi perkuliahan sebelum masa ujian akhir semester. 

c. SupervisiPerkuliahan 

1) Supervisi perkuliahan dilaksanakan oleh Dekan, Wakil, Gugus Kendali Mutu, 

Ketua Jurusan,dan Unit Penjaminan Mutu, di bawah koordinasi dan tanggung 

jawab dekan. 

2) Dosen yang tidak memberikan kuliah dua kali berturut-turut tanpa memberi 

tahu/mendapat izin Ketua Program Studiharus diperingatkan oleh Kaprodi. 

Jika telah diperingatkan oleh Ketua Prodi ternyata masih juga tidak 

memberikankuliahtanpa alasan, maka peringatan selanjutnya dilakukan oleh 

Dekan. Apabila kedua peringatan tersebut diabaikan maka sanksi berikutnya 

diberhentikan dari kegiatan akademik selama dua semester. 

3) Pada setiap awal semester,sebelum memberikan perkuliahan dosen diwajibkan 

membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang dikumpulkan dan 

didokumentasikan di jurusan dan fakultas. 
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4) Setiap kali mengajar dosen diwajibkan mengisi Berita Acara Mengajar (BAM). 

Berita acara mengajar disimpan dan dilaporkan setiapbulan. 

 

2. Kuliah Kerja Nyata (KKN) 

a. Mahasiswa Fakultas Teknik wajib mengikuti KKN dengan persyaratan telah 

mengumpulkan sks kumulatif sebanyak >100 (seratus) sks (jumlah sks yang telah 

ditempuh sebelumnya dan dinyatakan lulus, ditambah sks yang sedang berjalan) 

dan telah lulus Orientasi Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah 

Bulukumba, dan Program Bebas Buta Huruf Al-Qur’an (BBHQ) bagi yang 

beragama Islam. 

b. Penyelenggaraan KKN dikoordinasikan di tingkat Universitas pada Lembaga 

Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Gugus Penjaminan Mutu (LPPM dan 

GPM) dan diatur lebih lanjut pada buku pedoman pelaksanaan yang berlaku. 

 

 

3. Kerja Lapangan 

Sebagai calon akademisi, teknokrat, dan birokrat, mahasiswa FT wajib mengikuti 

Kerja Lapangan (KP) pada semester VI jika telah melulusi minimal 100. Kegiatan ini 

menjadi prasyarat untuk memprogram tugas akhir. 

 

4. Tugas Akhir / Skripsi 

Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan wajib menyusun tugas akhir 

(skripsi) dan naskah karya tulis ilmiah dalam bentuk jurnal. 

a. Persyaratan penyusunan tugas akhir (skripsi) adalah sebagaiberikut. 

1) Mahasiswamengontrakmatakuliahskripsipadasemesteryangsedang berjalan 

2) Mahasiswa telah lulus > 115 (seratus empat belas) sks denganIPK 

> 2,25. 

3) Mahasiswa telah lulus mata kuliah prasyarat penyusunan tugas akhir. 

4) Mahasiswa wajib mengontrak skripsi pada semester berikutnya selama belum 

selesai studi. 

b. Prosedur penyusunan tugas akhir/skripsi sebagaiberikut 

1) Mahasiswa melaksanakan bimbingan penyusunan proposal dengan 

Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah ditetapkan oleh Ketua Program 

Studi.  

2) Mahasiswa mengikuti seminar proposal atas rekomendasi Pembimbing I dan 

PembimbingII 

3) Mahasiswa memperbaiki proposal penelitian sesuai dengan saran- saran yang 

diperoleh dalam seminar proposal penelitian. 

4) Proposal yang sudah diperbaiki dikonsultasikan kepada Penguji seminar 

proposal danpembimbing. 

5) Setelah proposal penelitian disetujui oleh penguji dan pembimbing, 

mahasiswa: 

a) menyelesaikan administrasi yang diperlukan untuk melaksanakan 

penelitian; 
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b) melaksanakan penelitian (mengumpulkan data dari lapangan) dan dapat 

mulai menyusun bab-bab yang tidak memerlukan pembuktian data di 

lapangan dan mengonsultasikannya kepada pembimbing; 

c) setiap konsultasi, mahasiswa harus mengisi format bimbingan 

skripsiyangselanjutnyaditandatanganiolehpembimbing. 

6) Bimbingan dilakukan sekurang-kurangnya 4kali. 

7) Skripsi yang sudah diperbaiki mahasiswa berdasarkan saran dari penguji dan 

pembimbing, ditandatangani oleh Pembimbing II dan PembimbingI. 

c. PenyelenggaraanUjianSidangTugasAkhir 

Ujian sidang tugas akhir dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut: 

1) sudah lulus seluruh mata kuliah yang diwajibkan dengan IPK minimal 3.00. 

2) nilai D dalam transkrip tidak lebih dari dua mata kuliah dan bukan pada mata 

kuliah KompetensiUtama; 

3) draf skripsi telah disetujui oleh Pembimbing I dan PembimbingII; 

4) menunjukkan bukti persetujuan penerbitan karya ilmiah dari pengelolajurnal; 

5) sudahmelunasisegalahalyangberhubungandengankeuangan; 

6) mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Sidang Skripsi paling 

lambatsatuminggusebelumujiansidang. 

7) menyerahkan draf skripsi yang telah ditandatangani oleh Pembimbing I dan 

Pembimbing II sebanyak lima eksemplar ke Jurusan/Program Studi dan 

persyaratanlainnya. 

L. Penilaian Hasil Belajar 

1. Ketentuan Penilaian Hasil Belajar 

a. Penilaian hasil belajar mahasiswa Fakultas Teknik bertujuan mengukur 

capaian pembelajaran yang meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan 

umum, dan keterampila khusus yang ditetapkan oleh prodi. 

b. Penilaian hasil belajar mahasiswa harus mencakup aspek hard skill dan 

Softskillyang dapat dilakukan dalam bentuk: 

1) Ujiantulis,ujianlisandanujianpraktikum/keterampilan,portofolio. 

2) Tugas akhir berupaskripsi. 

c. Nilai akhir hasil belajar didasarkan pada beberapa penilaian dan dituangkan dalam 

ketentuan yang ditetapkan oleh jurusan masing- masing. 

d. SyaratUjian 

1) Syarat UjianSemester: 

a) Terdaftar sebagai peserta kuliah/kegiatan pembelajaran yaitu yang 

tercantum dalam Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen. 

b) Telah mengikuti kuliah/praktikum sekurang-kurangnya 80%. 

2) Syarat ujian akhirprogram: 

Telah menyelesaikan semua beban kredit mata kuliah yang ditetapkan oleh 

fakultas/jurusan. 

2. Sistem Penilaian 

Sistem Penilaian Program Sarjana Fakultas Teknik adalah sebagai berikut. 

a. Jenis penilaian dan cara melakukannya disesuaikan dengan sifat mata kuliah 
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b. Nilai hasil belajar dinyatakan dengan huruf dan nilai bobot sebagai berikut: 

A = 4 (SangatBaik), nilai 80 - 100; 

B = 3 (Baik), nilai 65 – 79; 

C = 2 (Cukup), nilai 55 – 64; 

D = 1 (Kurang), nilai 30 – 54; dan 

E = 0 (Buruk), nilai 0 – 29. 

c. Nilai kelulusan minimal mata kuliah adalah D 

d. Mahasiswa yang mengambil > 1 (satu) kali pada mata kuliah tertentu dan telah 

mendapatkan nilai, maka nilai yang diakui adalah nilai yang tertinggi. 

e. Mahasiswa yang mendapat Nilai T wajib mengulang program pembelajaran pada 

semester regular (setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan)  

f. Mahasiswa yang mendapat nilai E wajib mengulang program pembelajaran dan 

ujian pada semester reguler. 

g. mahasiswa yang mendapatnilai D wajib mengulang program pembelajaran 

semester pendek.  

h. Mahasiswa yang mendapat nilai C dan B dapat melakukan perbaikan nilai dengan 

mengikuti program pembelajaran dan ujian pada semester reguler nilai yang diakui 

adalah nilai yangtertinggi. 

i. Nilai hasil ujian diumumkan secara daring melalui users-id mahasiswa masing-

masing pada waktu yang telah ditentukan dalam kalender akademik yangberlaku. 

j. Jika karena suatu hal nilai belum dapat ditentukan, maka kepadanya diberikan nilai 

TL (Tidak Lengkap) dengan nilai bobot nol (0).Apabila sampai dengan batas waktu 

menjelang yudisium semester maka untuk nilai yang masih berstatus TL dianggap 

tidak lulus(E). 

k. Jika sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, ternyata dosen belum 

menyerahkan nilai, maka nilai divonis sesuai kebijakan jurusan atau fakultas bagi 

yang memenuhi standar dan bersifatmutlak. 

l. Dosen diwajibkan menggunakan pendekatan Penilaian Acuan Patokan (PAP) atau 

Penilaian Acuan Norma (PAN) dan/atau kombinasi. 

m. Nilai mata kuliah merupakan hasil kumulatif dari komponen kehadiran, tugas / 

portofolio, Ujian Tengah Semester, praktikum, dan Ujian Akhir Semester. 

n. Tingkat Keberhasilan 

1) Tingkat keberhasilan mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dengan 

Indeks Prestasi Semester(IPS). 

2) Perhitungan IPS menggunakan rumus sebagai berikut: 

Indeks Prestasi 

Semester (IPS) = 

∑ Nilai Mutu (sks x angka mutu) 

∑ sks semester yang diikuti 

 

3)  Tingkat keberhasilan mahasiswa sejak semester pertama sampai dengan suatu 

semester tertentu dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). 

Perhitungan IPK menggunakan rumus seperti berikut: 

 

Indeks Prestasi ∑ Nilai Mutu kumulatif (sks x angkamutu)  
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Kumulatif (IPK) = ∑ sks kumulatif yang diikuti 

 

4) Syarat ujian, jadwal ujian, keabsahan peserta ujian dan tata tertib ujian diatur 

lebih lanjut olehfakultas. 

 

3. Penilaian Kemajuan Studi Mahasiswa 

a. Untuk mengetahui kemajuan studi mahasiswa, pada satuan semester tertentu 

dilakukan penilaian. Penilaian dilakukan dalam tiga tahapan sebagaiberikut: 

1) Tahap I dilakukan pada akhir semester dua, denganketentuan: 

a) Mampu mengumpulkan paling sedikit 18 sks dengan IPK ≥2,00; 

b) Apabila mampu mengumpulkan >18 sks IPK < 2,00 maka mahasiswa 

tersebut akan diberi peringatan untuk meningkatkan prestasiakademik. 

2) Tahap II dilakukan pada akhir semester empat, denganketentuan: 

a) Mampu mengumpulkan paling sedikit 50 sks dengan IPK ≥2,00; 

b) Apabila mampu mengumpulkan > 50 sks, tetapi IPK <2,00,maka 

mahasiswa tersebut akan diberi peringatan kedua untuk meningkatkan 

prestasiakademik. 

3) Tahap III dilakukan pada akhir semester enam denganketentuan 

a) Mampu mengumpulkan paling sedikit 80 sks dengan IPK ≥2,25; 

b) Apabila mampu mengumpulkan > 80 sks, tetapi IPK < 2,25,maka 

mahasiswa tersebut akan diberi peringatan ketiga untuk meningkatkan 

prestasiakademik. 

4) Tahap IV dilakukan pada semesterdelapan 

a) Mampumengumpulkanpalingsedikit120 sks dengan IPK≥2,25; 

b) Apabila mampu mengumpulkan > 120 sks, tetapi IPK < 2,25, maka 

mahasiswa tersebut akan diberi peringatan keempat berupa mengisisurat 

pernyataan bersedia menyelesaikan studi (lulus) paling lambat 14 semester 

dengan IPK minimal 2,25. 

b. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi kriteria setiap tahapan penilaian tersebut 

dianggap tidak mampu mengikuti kegiatan akademiknya. Sehubungan dengan hal 

tersebut, dosen wali, ketua jurusan, atau dekan memberikan surat peringatan 

kepada mahasiswa tersebut untuk meningkatkan prestasi akademik atau 

menyarankan alih program atau pindah ke Perguruan Tinggi lain. 

c. Mahasiswa yang telah mendapat peringatan dari dosen wali,ketua jurusan, atau 

dekan tetapi masih belum ada perubahan sesuai dengan standar di atas, maka dekan 

mengajukan surat kepada rektor untuk menerbitkankeputusan  menghentikan  

statusnya sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bulukumba. 

 

4. Penyelesaian Studi 

Mahasiswa berhasil menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (lulus sarjana) yang 

dinyatakan dalam yudisium kelulusan apabila telah memenuhi persyaratan akademik 

dan telah berhasil mengumpulkan sejumlah SKS yang ditetapkan di dalam kurikulum 

jurusan (termasuk di dalamnya ujian akhir bagi fakultas yang menyelenggarakannya) 

dan mendapatkan IPK minimal 3.00 
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Apabila IPK 3.00 tidak tercapai, maka untuk dinyatakan lulus wajib mendapatkan IPK 

minimal 2,75 

 

5. Predikat Kelulusan 

Predikat kelulusan mahasiswa Fakultas Teknik sebagai berikut: 

Program Indeks Prestasi 

Kumulatif 

Predikat 

 

S-1 

2,00 < IPK < 2,75 Lulus 

2,75 < IPK < 3,00 Memuaskan 

3,00 < IPK < 3,50 Sangat Memuaskan 

IPK > 3,50 Dengan Pujian 
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BAB IV. ETIKA AKADEMIK DAN 

TATA TERTIB 

 

Etika Akademik harus terwujud pada setiap aspek kegiatan akademik, seperti 

perkuliahan, penelitian, penulisan dan publikasi, penggunaan gelar akademis, dan sebagainya. 

Tindakan yang melanggar Etika Akademik merupakan tindakan tidak etis atau pelanggaran 

akademik. 

 

A. Pelanggaran Akademik 

1. Jenis Pelanggaran Akademik 

a. Pelanggaran Akademik Ringan: 

1) Penyontekan dan atau perbuatan curang; 

Barangsiapa melanggar peraturan akademik dengan sengaja atau tidak, 

menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau 

alat bantu studi lainnya tanpa izin dari dosen yang bersangkutan dalam 

kegiatan akademik; 

2) Perbantuan atau percobaan perbantuan Pelanggaran Akademik Ringan; 

Barangsiapa melanggar peraturan akademik dengan sengaja atau tidak, 

membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana 

yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik ringan; 

3) Penyertaan dalam Pelanggaran Akademik Ringan; 

Barangsiapa melawan hukum dengan sengaja atau tidak, bekerja sama atau 

ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang 

menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik ringan. 

 

b. Pelanggaran Akademik Sedang: 

1) Perjokian; 

Barangsiapa melanggar peraturan akademik dengan sengaja atau tidak, 

menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk 

kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri, 

dalam kegiatan akademik; 

2) Pengulangan atas pelanggaran akademikringan; 

Barangsiapa melanggar peraturan akademik dengan sengaja atau tidak, 

membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana 

yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademiksedang; 

3) Barang siapa melanggar peraturan akademik dengan sengaja atau tidak, 

bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan 

perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran 

akademiksedang; 

 

c. Pelanggaran Akademik Berat: 

1) Plagiat; 

Barangsiapa melanggar peraturan akademik dengan sengaja atau 

tidak, menggunakan kalimat atau karya orang lain sebagai 
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kalimat atau karya sendiri yang bertentangan dengan kaidah 

penulisan karya ilmiah yang berlaku dan atau secara melawan 

hukum; 

2) Pemalsuan; 

Barangsiapa melanggar peraturan akademik dengan sengaja atau 

tidak, tanpa izin yang berwenang mengganti atau 

mengubah/memalsukan nama, tanda tangan, nilai atau transkrip 

akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas, 

praktikum, keterangan, atau laporan dalam lingkup kegiatan 

akademik; 

3) Penyuapan; 

Barangsiapa melanggar peraturan akademik dengan sengaja atau 

tidak,memengaruhiataumencobamemengaruhioranglaindengan 

cara membujuk, memberi hadiah atau ancaman dengan maksud 

memengaruhi penilaian terhadap prestasiakademiknya; 

4) Penghinaan 

Barangsiapa melanggar peraturan akademik dengan sengaja atau 

tidak, menyampaikan perkataan, tulisan atau dalam 

bentukapapun yang pada pokoknya merendahkan martabat 

kedudukan sesama mahasiswa,dosen,staf administrasi maupun 

pejabat dilingkungan Fakultas Teknik Universitas 

Muhammadiyah Bulukumba; 

5) Tindak pidana yang diancam hukuman penjara 1 (satu) tahun 

atau lebih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

6) Pengulangan atas pelanggaran akademiksedang; 

7) Pelanggaran administrasi dan tata tertibberat; 

Barang siapa melanggar peraturan akademik dengan sengaja 

atau tidak, baik sendiri maupun kerja sama melakukan perbuatan 

yang bertentangan dengan ketentuan tata tertib dan administrasi 

yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional; 

8) Perbantuan atau percobaan perbantuan Pelanggaran Akademik 

Berat Barang siapa melanggar peraturan akademik dengan 

sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu 

menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan 

terjadinya Pelanggaran AkademikBerat; 

9) Penyertaan dalam Pelanggaran Akademik Berat. 

Barangsiapa melanggar peraturan akademik dengan sengaja atau 

tidak, bekerja sama atau ikut serta melakukan atau menyuruh 

melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya 

Pelanggaran Akademik Berat. 

 

 

2. Sanksi terhadap PelanggaranAkademik 
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a. Sanksi terhadapMahasiswa 

1) Sanksi terhadap Pelanggaran AkademikRingan 

a) Peringatan keras secara lisan oleh petugas ataupun tertulis oleh 

pimpinan fakultas /ketua prodi. 

b) Pengurangan nilai ujian dan atau pernyataan tidak lulus pada mata 

kuliah atau kegiatan akademik dilaksanakan oleh dosen pengampu 

yang bersangkutan atas permintaan pimpinan fakultas/ketua jurusan 

ataupuntidak. 

 

2) Sanksi terhadap Pelanggaran AkademikSedang 

Dicabuthak/izinmengikutikegiatanakademikuntuksementaraoleh 

pimpinan Universitas Muhammadiyah Bulukumba paling lama 2 (dua) 

semester. 

 

3) Sanksi terhadap Pelanggaran AkademikBerat 

a. Setinggi-tingginya pemecatan atau dikeluarkan (dicabut 

status kemahasiswaannya) oleh pimpinan Fakultas Teknik 

melalui Universitas Muhammadiyah Bulukumba.  

b. Sanksi terhadap dosen dan atau tenaga administrasi yang 

terlibat dalam pelanggaran akademik ditetapkan 

berdasarkan peraturan perundang- undangan yangberlaku. 

 

3. Prosedur Penetapan SanksiAkademik 

a. Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa yang kemudian diketahui 

melakukan pelanggaran akademik ringan adalah sebagaiberikut: 

1) Penetapan buktipelanggaran; 

2) Pengesahan oleh para pihak yangberwenang; 

3) Penetapan sanksi oleh dosen pengampu/ketua programstudi. 

b. Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa yang kemudian diduga 

melakukan pelanggaran akademik sedang dan berat adalah sebagai berikut: 

1) Dekan menunjuk tim khusus untuk memeriksa dan mengumpulkan 

fakta/data/informasi terhadap dugaan terjadinya pelanggaran akademik 

sedang dan atauberat; 

2) Tim Khusus dalam rangka memeriksa dan mengumpulkan 

fakta/data/informasi mempunyai kewenangan untuk memanggil pihak-pihak 

yang terkait dan meminta data, bukti atas dugaan terjadinya pelanggaran 

akademik sedang dan atauberat; 

3) Hasil pemeriksaan Tim Khusus terhadap dugaan terjadinya pelanggaran 

akademik sedang dan atau berat, diserahkan kepada Dekan Fakultas Teknik 

untuk kemudian disampaikan kepada Pimpinan Universitas; 

4) Pimpinan universitas setelah memperhatikan, mempertimbangkan berita 

acara hasil pemeriksaan dan pengumpulanfakta/data/informasi atas kasus 

tersebut, yang disusun oleh tim yang ditunjuk pimpinan fakultas, membentuk 

tim penyelesaian pelanggaranakademik; 
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5) Tim Penyelesaian Pelanggaran Akademik terdiriatas: 

a) Pimpinanfakultas 

b) Konselor 

c) Tenaga administrasi sebagai pencatatinsiden 

6) Selama proses pemeriksaan dalam sidang khusus, mahasiswa yang diduga 

melakukan pelanggaran akademik sedang dan atau berat diberikan hak untuk 

membela diri didampingi oleh penasehathukum; 

7) Berdasarkan hasil sidang khusus, pimpinan universitas dapat memutuskan 

penjatuhan sanksi terhadap mahasiswa yang bersangkutan dengan 

memperhatikan bobot atau jenis pelanggaran akademik dan sanksi yang 

dapatdikenakan. 

8) Untuk selanjutnya tata cara pemeriksaan oleh Tim Pelanggaran akademik 

akan diatur lebih lanjut dengan surat keputusanRektor. 

 

B. Tata Tertib 

1. Tata Tertib di Ruang Administrasi / kantor 

a. Mahasiswa berpakaian sopan dan rapi (tidak memakai kaos oblongdan 

atausandal). 

b. Mahasiswa membawa KTM yangberlaku. 

c. Mahasiswa tidak merokok, makan, dan minum di dalam ruang 

administrasi/kantor. 

d. Mahasiswayangmelanggartatatertibdiatastidakakandilayaniurusan 

administrasinya. 

 

2. Tata TertibPerkuliahan 

a. Mahasiswa yang berhak mengikuti perkuliahan di lingkungan Fakultas Teknik 

Universitas Muhammadiyah Bulukumba yaitu yang namanya 

tercantum/terdaftar dalam Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen (DHMD). 

b. Mahasiswa diwajibkan menandatangani DHMD yang telah disediakan pada 

setiap kaliperkuliahan. 

c. Mahasiswa selama mengikuti perkuliahan diharuskan berpakaian rapi, sopan, 

memakai sepatu dengan rambut rapi dantidak gondrong. 

d. Mahasiswa sudah berada dalam ruangan kuliah pada saat dosen 

memasukiruangan. 

e. Kepada dosen diberikan kewenangan untuk tidak mengizinkan mahasiswa yang 

datang ketika dosen sudah memulaiperkuliahan. 

f. Apabilawaktuperkuliahandimulai,ternyatadosenbelumhadirmaka mahasiswa 

menunggu dengan tertib paling lama 15 menit. Seandainya dosen datang 

terlambat lebih dari 15 menit tanpa pemberitahuan sebelumnya, maka 

mahasiswa dapat memilih alternatif: 

g. Mahasiswa belajar atau berdiskusi secara tertib di dalamkelas. 

h. Mahasiswa berunding dengan Ketua Jurusan untuk melanjutkan perkuliahan 

bersama dosen yang memberikan kuliah pada jadwal berikutnya. 
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3. Tata Tertib UjianSemester 

Ketika Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester tata tertib yang harus 

diikuti adalah sebagaiberikut: 

a. Peserta ujian membawa Kartu Peserta Ujian yang masih berlaku. Jika 

kartupesertaujiantertinggalatauhilang,pesertadapatmengikutiujian setelah 

mendapat izin dari ketua jurusan/sek.Jurusan/SBAP 

b. Peserta ujian harus sudah berada dalam ruang ujian minimal 10 menit sebelum 

ujiandimulai. 

c. Peserta yang terlambat lebih dari 15 menit harus mendapat izin mengikuti ujian 

dari ketua jurusan/sek.Jurusan/SBAP 

d. Pesertaujianmemakaiseragamkemejaputihdengandasihitamberlogo almamater 

dan memakai celana (untuk laki-laki) atau rok (untuk perempuan) berwarna 

hitam (tidak diperkenankan memakai pakaian berbahan jeans), bersepatu, 

rambut rapi dan tidak gondrong bagi laki- laki. 

e. Peserta ujian menandatangani daftar hadir 

f. Ketika ujian berlangsung mahasiswa tidakdiperkenankan 

1) saling meminjam perlengkapan ujian seperti bolpoin, kalkulator, penggaris, 

dansebagainya. 

2) Membawatas,buku,handphone,dancatatanlainnyakeruangujian, kecuali 

ujian yang bersifat open bookatau seizin dosen pengampu mata kuliah. 

3) bertanya atau bekerja sama dengan sesama pesertaujian. 

4) merokok, makan, minum, di dalamruangan 

5) melakukan perbuatan lainnya yang mengganggu ketertiban dan 

ketenanganujian; 

6) keluar ruang ujian tanpa izin daripengawas. 

g. Mahasiswayangmelanggartatatertibdiatas,dikenakansanksiberupa: 

(1) Ditegurataudiperingatkanolehpengawasuntukpelanggaranbutir f1, f2, dan 

f3 

(2) Tidak diperkenankan melanjutkan ujian atau dikeluarkan dari ruang ujian, 

untuk pelanggaran butir f4, f5, danf6. 

h. Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian susulan adalah mahasiswa yang: 

(1) Sakit, dibuktikan dengan surat keterangandokter 

(2) Mendapat dispensasi dari universitas ataufakultas 

(3) Mendapat dispensasi dari pihak luar dengan persetujuan 

pimpinan universitas ataufakultas 

 

4. Tata Tertib Ujian Akhir Studi/SidangSkripsi 

a. Peserta ujian hadir pada saat pembukaan dan penutupan. 

b. Peserta ujian memakai Pakaian Hitam Putih dan bersepatu. 

c. Peserta ujian harus memperlihatkan perilaku yang sopan sebelum, 

selama, dan sesudahujian. 

d. Peserta ujian duduk di tempat yang disediakan setelah dipanggil oleh 

Tim PengujiSkripsi. 

e. Peserta ujian membawa draf skripsi ketikaujian. 
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f. Mahasiswa yang melanggar tata tertib diatas tidak diperkenankan 

mengikuti Ujian Sidang Skripsi 
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BAB IV PENUTUP 

 

1. Dengan ditetapkannya Kebijakan Akademik Fakultas Teknik Tahun 2020-2024, 

pelaksanaan semua kegiatan di bidang akademik mengacu kepada kebijakan ini. 

2. Untuk keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Akademik perlu dilakukan sosialisasi yang 

luas, mengingat hal ini tergantung pada partisipasi dan komitmen dari seluruh sivitas 

akademika. 

3. Segala sesuatu dalam Kebijakan Akademik ini yang memerlukan aturan lebih rinci akan 

dirumuskan tersendiri dalam Standar Akademik dan ManualMutu. 
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