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KATA PENGANTAR 
 

Bismillahirrahmanirrahim, 

Puji syukur kepada Allah SWT. Karena kita masih diberikan kesehatan 

dan kesempatan dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai amal bhakti kita di dunia 

ini, salah satu tugas tersebut adalah mempersiapkan Buku Pedoman Akademik 

sebagai dasar pelaksanaan program-program pendidikan secara berkelanjutan dan 

terarah, dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia pada umumnya. 

Penyusunan Buku Pedoman Akademik ini didasari pada berbagai landasan 

dan pedoman kerja baik yang bersumber dari berbagai kebijakan pemerintah dan 

landasan kerja Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Serambi 

Mekkah. Buku Pedoman Akademik ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan 

pembelajaran dan tertib administrasi bagi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

(FKIP) Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh. 

Meskipun penyelesaian Buku Pedoman Akademik ini sudah diupayakan 

dengan segenap kemampuan Tim, namun kami yakin Buku Pedoman Akademik ini 

masih banyak kekurangannya, oleh sebab itu perlu masukan-masukan dari berbagai 

pihak untuk dilakukan berbagai perbaikan seperlunya. 

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam 

penyelesaian Buku Pedoman Akademik ini, baik bantuan moril maupun spiritual, 

semua itu kami serahkan kepada Allah SWT. Semoga menjadi amal bhaktinya di 

hari kelak, Amin. 

 

 

Banda Aceh, 20 Januari 2020 

Dekan FKIP USM 

dto 

Jalaluddin S.Pd. M.Pd 

NIDN. 0112048201 
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BAB I  

VISI, MISI, DAN TUJUAN  

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  

UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH 

 

Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 12 Tahun 2012  tentang  

Pendidikan Tinggi ayat (b) menyatakan bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian 

dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan 

pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan; dan (c) menyatakan bahwa 

untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala 

bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau 

profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, 

serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa; Demikian pentingnya 

peran dan fungsi yang diemban perguruan tinggi dalam mewujudkan manusia 

Indonesia yang dicita-citakan. Oleh karena itu, perguruan tinggi, khususnya 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) sebagai pengemban amanah tadi 

tentu saja harus memiliki visi, misi, dan tujuan untuk merealisasikan cita-cita tadi.  

A. VISI 

 

Menjadikan FKIP USM sebagai Lembaga Pendidikan Unggul, Inovatif di 

tingkat nasional pada tahun 2025 

 

 

B. MISI 

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat berdasarkan keahlian dan kompetensi ilmu yang diajarkan.   

2. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran yang relevan secara 

seimbang.  

3. Melaksanakan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pendidikan dan 

pembelajaran untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

pendidikan dan pembelajaran. 

4. Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan 

kompetensi keilmuan masing-masing dalam mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat dan pembangunan.  

5. Mengembangkan  pemikiran, konsep dan karakter inovatif serta kreatif 

dalam Bidang pendidikan dan pembelajaran.   
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6. Memperluas jaringan kerjasama dan menciptakan sinergitas dalam 

meningkatkan profesionalisme, Pembangunan dan kesejahteraan 

Masyarakat. 

7. Mengembangkan sarana dan prasarana untuk mendukung proses 

pembelajaran yang berkualitas. 

 

C. TUJUAN 

1. Menghasilkan sarjana pendidikan yang bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, tekun, kreatif, inovatif dan agamis serta dapat 

mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi berwawasan lingkungan 

serta mampu bersaing di tingkat nasional. 

2. Mengembangkan kemampuan penelitian untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang 

pendidikan yang berorientasi pada pengembangan sumber daya 

Manusia. 

3. Meningkatkan kerja sama dengan pemerintah, pengguna dan 

stackholder untuk meningkatkan daya serap lulusan dan mampu 

melaksanakan manajerial di masyarakat serta mempunyai konstribusi 

secara luas bagi lingkungannya. 

4. Menghasilkan lulusan yang memiliki keteladanan melalui penerapan 

manajemen akademik yang partisipatif dan transpantif dengan 

melibatkan seluruh civitas akademika sesuai dengan nilai dan 

normanorma yang berlaku.  

5. Menyelenggarakan dan mengikuti berbagai kegiatan ilmiah dengan 

melibatkan para dosen dan mahasiswa melalui berbagai media sebagai 

sarana transformasi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni kepada 

masyarakat untuk dimanfaatkan dalam peningkatan kesejahteraan umat. 
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BAB II 

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

 

A. Kurikulum   

FKIP selalu diperbarui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan Iptek. 

Dengan demikian, kurikulum yang disusun FKIP diupayakan selalu dinamis, 

adaptif, antisipatif terhadap tuntutan zaman, namun mudah dilaksanakan dalam 

praktik kependidikan.  Untuk memperoleh masukan dalam pembaruan kurikulum, 

FKIP dan jurusan yang ada di lingkungannya berkoordinasi dan bersinergi dengan 

stake holders, 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 Kredit Semester 

Sistem Kridit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan 

dengan menggunakan Satuan Kridit Semester (SKS) untuk menyatakan beban studi 

mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan 

program pendidikan yang dinyatakan dalam kredit. 

1. Semester (lihat Dasar hukum di UU dan Peraturab keemenristek dikti) 

a. Semester Reguler 

Semester reguler adalah  satuan waktu kegiatan akademik yang terdiri atas 16 

sampai dengan 20 minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lainnya secara 

efektif termasuk 2 (dua) minggu kegiatan penilaian, berikut kegiatan 

iringannya 

b. Semester Antara 

- Semester antara adalah satuan kegiatan  akdemik yang diselenggaran ntara 

semester genap dan semester gasal dengan waktu perkuliahan minimal 9 

(sembilan) minggu perkuliahan, atau tatap muka 16 (enam belas) kali 

termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara: 

- Kegiatan akademik yang dilaksanakan pada semster antara sama dengan 

kegiatan akademik yang dilaksanakan pada semester gasal dan semester 

genap. 
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- Semester antara bersifat fakultatif sehingga tidak wajib untuk diikuti oleh 

setiap mahasiswa 

- Penyelenggaran semester antara tidak nerupakan kewajiban setiap 

faluktas/program studi 

- Dalam peelaksanaan semester antara beroreantasi keepada kelender 

akademik yang berlaku 

- Beban Satuan Semester (SKS) maksimum yang diambil adalah 9 

(sembilan) SKS tanpa memperhatikan indeks prestasi atau IP semester 

sebelumnya 

- Indeks prestasi semeter pendek tidak dapat digunakan sebagai pedoman 

untuk perhitungan beban semester reguler 

2. Sistem Kredit Semester (SKS) 

a. Satu SKS pada perkuliahan, responsi dan tutorial, mencakupi 

- Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per tatap muka  

selama satu semseter 

- Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per 

tatap muka selama satu semeester 

- Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu selama satu 

semester 

b. Satu SKS pada beentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran yang 

sejenis, mencakup 

- Kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu selama satu 

semester 

- Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu selama satu 

semseter 

c. Satu SKS pada bentuk pembelajaran praktikum, praktek stodio,praktek 

perbengkelan, praktek lapangan , penelitian, pengabdian kepada masyarakat 

dan/atau bentuk pembelajran lain yang setara adalah 170 (seratus tujuh puluh) 

menit per minggu selama satu semester 

1. Pengertian Satuan Kredit Semester 

Satuan Kredit Semester di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Serambi Mekkah adalah untuk menyajikan program pendidikan 
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yang beraneka ragam dan fleksiibel sehingga mahsiswa dapat memilih mata 

kuliah yang sejalan dengan minat, bakat dan tuntutan lapangan pekerjaan 

2.   Ciri Utama Sistem Kredit Semester  

a. Mahasiswa mengontrak mata kuliah sesuai dengan kurikulum di jurusan 

masing-masing, serta sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. 

 b.Penyelenggaraan pendidikan dengan Sistem Kredit Semester 

memungkinkan seorang mahasiswa pindah dari jurusan asal ke jurusan  

lain tanpa kehilangan tabungan kredit semester yang pernah 

diperolehnya.  

c. Sistem Kredit Semester memungkinkan penggunaan sarana pendidikan 

lebih efisien dan terjaminnya kepastian penyelesaian program semester 

pada waktu yang telah ditetapkan. 

3. Tujuan Satuan Kredit Semester 

Penerapan sistem SKS dalam penyelenggaraan pendidikan di FKIP 

Universitas Serambi Mekkah, bertujuan untuk:  

a. memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang mempunyai   

kemampuan di atas rata-rata dapat menyelesaikan studinya dalam waktu 

sekurangkurangnya 3,5 tahun;  

b.  memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam batas-batas tertentu 

untuk memilih mata kuliah atau program kegiatan  sesuai dengan minat, 

bakat, dan kemampuan masing- masing;  

c.  memberikan kemungkinan agar sistem penilaian belajar mahasiswa dapat 

diselenggarakan sebaik-baiknya;  

d. memudahkan penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat; e. memberikan 

kemungkinan dan kemudahan dalam pengalihan (transfer) kredit 

antarjurusan atau antarperguruan tinggi; 

4. Beban Belajar Mahasiswa   

Program sarjana di FKIP mempunyai beban belajar paling sedikit 144 

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

lama 7 (tujuh) tahun akademik.  

  



6 
 

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

(c)  seminar,  (d)  praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik 

lapangan. 

a. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).  

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

minggu per semester.   

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 yang berlaku. 

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

terdiri atas:   

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

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

semester; dan  

c) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester 

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

lain yang sejenis terdiri atas:  

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

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

3)   Beban 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik 

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

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

per minggu per semester. 
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BAB III 

NILAI KREDIT SEMESTER DAN BEBAN STUDI 

 

A. Nilai Kredit 

Untuk perkulihan nilai satu SKS ditentukan berdasarkan beban kegiatan 

selama satu semester yang meliputi keseluruhan dari tiga macam kegiatan per 

minggu sebagai berikut: 

1. Untuk Mahasiswa 

a. 50 menit acara tatap muka dengan dosen secara terjadwal 

b. 60 menit acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi yang tidak 

terjadwal tetapi direncanakan oleh tenaga pengajar, misalnya dalam bentuk 

membuat tugas rumah atau penyelesauian soal-soal atau tugas-tigas lainnya 

c. 60 menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang  harus 

dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri untuk mendalami, mempersiapkan 

atau menyelesaikan suatu rujukan (rwferensi) 

2. Untuk Dosen 

a. 50 menit acara tatap muka dengan mahasiswa secara terjadwal 

b. 60 menit acara prencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur 

c. 60 menit pengembangan materi kuliah 

 

B. Nilai Kredit Semester 

Untuk mata kuliah seminar, nilai SKS sama dengan acara 50 menit tatap 

muka per minggu selama satu semester, dibuktikan dengan absensi peserta 

seminar.   

Untuk nilai praktikum,penelitian, praktek lapangan, yaitu: 

1. Praktikum di laboratorium yaitu nilai satu SKS adalah beban tugas di 

laboratorium sebanyak 120 sampai 180 menit per minggu semala satu 

semester 

2. Praktek Lapangan dan sejenisnya yaitu nilai satu SKS adalah beban tugas 

di lapangan sebanyak 240 sampai 300 menit per minggu selama satu 

semster 
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Untuk penilaian penelitian, penyusunan skripsi, dan sejenisnya adalah tugas 

penelitian, penyususnan skripsi dan sejenisnya nilai satu SKS adalah beban 

sebanyak 180 sampai 240 menit sehari selama satu bulan ( setara 25 hari kerja) 

 

C. Beban Studi dan Masa Studi 

Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat 

puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas sks per 

semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau  54 (lima puluh empat) 

jam per minggu dengan 20 (dua puluh) SKS per semester 

Pencapaian Belajar 

Untuk studi berpakai bagi mahasiswa lulusan program, mahasiswa wajib 

menempuh beban belajar 144 SKS s.d 154 SKS 

Masa Studi 

 

Masa Studi terpakai bagi mahasiswa dapat ditempuh maksimum dalam 7 

(tujuh) tahun akademik 

Beban Belajar 

 

Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester 

tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per 

minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) SKS per semester 

 

 

D. Pengambilan Mata Kuliah Lintas Fakultas/Program Studi 

Mahasiswa dapat mengambil beberapa mata kuliah yang merupakan bagian 

dari beban studinya pada fakultas/program studi lain sejauh memiliki bobot 

SKS dan substansi yang sama. Nilai mata kuliah lintas Program Studi diakui 

dalam transkrip nilai mahasiswa setelah setelah dievakuasikan 

 

E. Pengakuan Kredit (Credit Earning) 

Mahasiswa yang mendapatkan kesempatan mengikuti pertukuran 

mahasiswa ke universtas/institusi lain melalui program kerjasama yang 
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dilakukan FKIP dengan Universitas /institusi tersebut, dapat diakui yang 

diperoleh dan bobot SKS-nya setelah mendapatkan pertimbangan dari 

program studi mahasiswa yang bersangkutan 
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BAB IV 

ADMINISTRASI MAHASISWA 

 

A. Registrasi 

Registrasi adalah proses yang harus dilalui oleh mahasiswa pada setiap awal 

semester yang mencakup proses (1) registrasi administrasi, (2) registrasi  

akademik dan, (3) registrasi mata kuliah. Keseluruhan proses registrasi 

harus dilakukan secara berurutan pada masa-masa yang telah ditentukan 

dalam kelender akademik. 

 

I. Registrasi Administrasi 

Registrsasi administrasi dilakukan oleh setiap mahasiswa pada awal 

semester untuk memperoleh status aktif pada semester tersebut. Registrasi 

dapat dilakukan setelah mahasiswa melubaskan biaya pendidikan yang 

ditetapkan. Registrasi administrasi bertujuan untuk: 

 Menerima pembayaran biaya pendidikan 

 Memberikan Memberikan status aktif kepada mahsiswa sehingga 

mahasiswa berhakmenggunakan fasilitas pembayaran di yayasan 

 Menghimpunan data mahasiswa sehingga dapat digunakan untuk 

kepentingan perencanaankeuangan dan evaluasi program studi 

            

Berdasarkan status aktif sebagai mahasiswa FKIP USM, regsistrasi 

administrasi terdiri dari: 

a). Registrasi Administrasi calon mahasiswa baru 

 Registrasi ini merupakan kelanjutan dari seleksi penerimaan mahasiswa 

naru. Mereka yang dinyatakan lulus seleksi diharuskan mendaftarkan diri 

untuk memperoleh status sebagai mahasiswa FKIP USM. Syarat-syarat 

registrasi administrasi calon mahasiswa baru adalah: 

 Setiap calon mahasiswa baru diharuskan datang sendiri untuk 

melakukan registrasi administrasi 

 Menyerahkan kartu tanda peserta ujian seleksi masuk FKIP USM 
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 Memperlihatkan ijazah asli, rapor asli, nilai UN asli, dan 

menyerahkan foto copy yang telah dilegalisir, masing-masing 2 

(dua) rangkap 

 Menyerahkan kwitansi tanda lunas pembayaran biaya pendidikan 

semester berjalan 

 Menyerahkan pas foto ukuran 2x3 cm dan 4x6 masing-masing 2 

(dua) lembar 

 Menyerahkan surat izin belajar dari DIKTI (dalam data base forlap) 

da  persyaratan FKIP USM lainnya bagi warga negara asing 

 Bagi calon mahasiswa baru yang tidak memenuhi ketentuan di atas 

tidak dapat diterima sebagai mahasiswa FKIP USM, walaupun 

sudah dinyatakan lulus penerimaan mahasiswa baru 

 

b). Registrasi Mahasiswa Lama 

 Penawaran Mata Kuliah 

Penawaran mata kuliah adalah proses pemilihan mata kuliah untuk 

semester akan datang  akan dilakukan akhir semester berjalan 

 Registrasi Administrasi 

Regestrasi administrasi mahasiswa lama dinyatakan selesai dengan 

pembayaran biaya pendidikan melalui bank yang ditunuk. 

Pembayaran Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal (UKT) 

 Besarnya Uang Kuliah Tunggal (UKT) ditetapkan dengan 

Keputusan Rektor dan dapat berbeda-beda untuk setiap Fakultas 

 Biaya pendidikan untuk semester baru harus dibayarkan pada awal 

semester sebelum mahasiswa melakukan tahapan regestrasi 

selanjutnya 

 Biaya pendidikan dibayarkan untuk satu semester 

 Mahasiswa yang mendapat beasiswa atau tidak dikenakan biaya 

uang kuliah tunggal ditetapkan dengan Keputusan Rektor sebelum 

jadwal pembayaran dimulai 

 

 



12 
 

c). Registrasi Akademik  

Registrasi akademik dilakukan oleh setiap mahasiswa pada awal 

semester untuk memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada 

semester tersebut. Registrasi akademik dilakukan setelah mahasiswa 

melakukan registrasi administrasi. Bahan-bahan yang diperlukan untuk 

registrasi akademik: 

 Kartu Hasil Studi (KHS) semester yang sebelumnya 

 Bukti pembayaran biaya pendidikan 

 

d). Kegiatan dalam Registrasi Akademik 

 Menjelang dimuainya kegiatan semester baru, pada jadwal yang 

ditetapkan dalam kelender akademik, mahasiswa memilih mata 

kuliah yang akan diikutinya pada semester tersebut 

 Pemilihan mata kuliah tersebut dilakukan mahasiswa dibwah 

bimbingan dosen wali atau koordinator Program studi (dalam hal 

dosen walu berhalangan) dengan memperhatikan kurikulum , jadwal 

kuliah dan prestasi akademik yang dicapai pada semester –semester 

sebelumnya  

 Mata kuliah yang dipilih selanjutnya diisiskan dalam Kartu Hasil 

Studi  (KHS) secara online dengan benar dan teliti 

 Setelah mengisi KRS online, mahasiswa harus mencetak hasilnya 

sebanyak 4 (empat) rangkap dan mengembalikan hasil cetak kepada 

dosen wali 

 Berpedoman kepada hasil cetak tersebut, dosen wali harus 

memeriksa bahwa seluruh mata kuliah yang diisikan pada KRS 

online sesuai dengan yang telah didiskusikan sebelumnya 

 Dosen wali selanjutnya menandatangani seluruh hasil cetak KRS 

online tersebut dan didistribusikan kepada mahasiswa yang 

bersangkutan dengan dosen wali, program studi dan bagian 

pengajaran fakultas 

 Mahasiswa yang tidak mengisi atau salah mengisi KRS online tidak 

akan tercantum dalam Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA), 
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sehingga nilai mata kuliah tersebut tidak akan dikeluarkan di akhir 

semester 

 

 Data online yang sudah diisikan oleh mahasiswa selanjutnya dapat diproses 

oleh bagian Pengajaran Fakultas sehingga diperoleh Daftar Oeserta Kuliah 

untuk setiap mata kuliah. Daftar Peserta Kuliah ini disampaikan kepada 

koordinator dosen pengasuh mata kuliah paling lambat pada minggu 

pertama dari masa perkuliahan tiap semester. 

e). Registrasi Mata Kuliah 

Registrasi mata kuliah dilakukan agar mahasiswa terdaftar pada beberapa 

mata kuliah tertentu, seperti mata kuliah umum  dan praktikum. 

Registrasi mata kuliah dilakukan secara online atau langsung di unit kerja 

yang melayani mata kuliah tersebut. Registrasi perlu dilakukan untuk 

memudahkan pembagian kelas dan alokasi ruang. Mahasiswa yang tidak 

melakukan registrasi mata kuliah dapat dianggap tidak mengikuti mata 

kuliah tersebut 

 

B. Perubahan Rencana Studi 

Mahasiswa diperbolehkan untuk melakukan perubahan terhadap rencana 

studinya ketika semester sedang berlangsung. Perubahan dapat dilakukan 

melalui dua cara yaitu Perubahan Rencana Studi (PKRS) atau Perubahan 

Mata kuliah. 

1. Perubahan Kartu Rencana Studi 

Sesuai dengan  kebijakan akademik difajultas, mahasiswa dapat 

melakukan perubahan KRS dalam 2 (dua) minggu pertama sejak 

permulaan masa kuliah dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Perubahan KRS dilakukan pada masa yang telah ditetapkan 

dalam kelender akademik 

b. Jumlah beban studi sebelum dan sesudah perubahan tidak 

melebihi ketentuan yang berlaku yaitu sesuai dengan 

perhitungan beban studi atas dasar indeks prestasi semester 

sebelumnya 
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c. Perubahan KRS tersebut dilakukan dengan seizin dosen wali 

atau koordinator Program Studi (dalam hal ini dosen wali 

berhalangan) dengan mempertimbangkan alasan yang diajukan 

dan daya tampung kelas 

d. Prosedur perubahan KRS dilakukan  dengan mekanisme sebagai 

berikut: 

 Hasil cetak KRS Online (seperti dijelaskan pada poin 2 

butir (4) dietak 4 (empat) rangkap 

 Secara manual mahasiswa melakukan perubahan rencana 

studi dengan mencantumkan mata kuliah yang dibatalkan 

dan mata kuliah baru yang diambil 

 Perubahan pada hasil cetak KRS online dilakukan dengan 

memberikan tanda pada kolom yang tersedia sebagai 

berikut: 

 H : Untuk mata Kuliah yang dibatalkan  

 P  : Untuk mata kuliah baru 

 U : Untuk mata kuliah yang diambil ulang karena 

sebelumnya tidak lulus 

 X : Untuk mata kuliah yang diambil dalam rangka 

perbaikkan nilai 

 Dosen wali selanjutnya mendatangi seluruh lembar hasil 

cetak KRS online yang telah memuat perubahan mata 

kuliah 

 Hasil cetak KRS online yang memuat perubahan mata 

kuliah ini didistribusikan kepada yang bersangkutan dosen 

wali, program studi dan sub pengajaran fakultas 

 Perubahan mata kuliah pada KRS online dilakukan oleh 

Subbag Pengajaran fakultas  mahasiswa yang bersangkutan. 

Mahasiswa yang terpaksa meninggalkan kegiatan akademik  

2 (dua) minggu pertama pada perkuliahan kerena 

pelaksanaan tugas tertentu untuk kepentingan 

lembaga/negara  atas izin Rektor/ Dekan, agar dapat 



15 
 

mengisi KRS pada masa perbaikkan KRS. Mata kuliah yang 

diambil dianggap mata kuliah baru ( dengan membubuhkan 

tanda P pada kolom yang sudah disediakan ) dan ditulis 

kata-kata “ Dispensasi Khusus” pada kolom keterangan , 

disertai dengan keterangan singkat tentang jenis yang 

dilaksanakan  

2. Pembatalan mata kuliah 

Mahasiswa dapat membatalkan mata kuliah yang telah diprogramkan 

sebelumnya pada minggu kedua setelah perkuliahan, dengan ketentuan: 

a. Pembatalan mata kuliah dilakukan pada masa yang telah 

ditetapkan dalam kelender akademik 

b. Perubahan rencana studi tersebut dilakukan dengan seizin dosen 

wali atau Ketua program Studi (dalam hal dosen wali 

berhalangan) dengan mempertimbangkan alasan yang diajukan 

c. Pembatalan hanya dapat dilakukan dengan menyisakan 

minimum 12 (duabelas) SKS dari seluruh mata kuliah yang 

diambil pada semester tersebut  

 Hasil Cetak KRS online difotocopy sebanyak 4 (emapt) rangkat 

 Secara manual mahasiswa melakukan pembatalan mata kuliah 

dengan membubuhkan tanda H pada kolom yang telah 

disediakan pada lembar KRS tersebut 

 Dosen wali selanjutnya menandatangani seluruh lembar hasil 

cetak KRS online yang memuat pembantalan mata kuliah 

 Hasil cetak KRS online yang memuat pembatalan mata kuliah 

ini selanjutnya didistribusikan kepada mahasiswa yang 

bersangkutan, dosen wali, program studi dan Subbag Pengajaran 

Fakultas 

 Pembatalan mata kuliah pada KRS online dilakukan oleh 

Subbag Pengajaran Fakultas masing-masing 

3. Sanksi Tidak Melakukan Registrasi 

a. Mahasiswa yang terlambat melakukan berbagai jenis registrsi sesuai 

dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kelender akademik, 
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diharuskan mengambil cuti kuliah pada jadwal cuti kuliah semester 

berjalan  

b. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi pada satu semester tertentu 

tanpa mengajukan cuti kuliah, maka semester tersebut tetap 

diperhitungkan dalam masa studi mahasiswa yang bersangkutan 

c. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi selama 2 (dua) 

semester berturut-turut dianggap mengundurkan diri dari FKIP USM 

4. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) 

a. KTM diberikan kepada mahasiswa baru yang sudah menyelesaikan 

registrasi administri 

b. KTM berfungsi sebagai bukti mahasiswa FKIP USM sekaligus untuk 

mendapatkan akses berbagai fasilitas di FKIP USM 

c. KTM dipergunakan sesuai masa berlaku dan tercantum pada KTM 

5. Status Mahasiswa  

Registrasi mahasiswa program sarjana menurut Peraturan Rektor 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Mahasiswa FKIP USM adalah peserta didik yang terdaftar pada salah 

satu Program Studi di Lingkungan FKIP USM 

b. Mahasiswa dinyatakan sah dan berstatus aktif apabila terdaftar secara 

adminitratif yang dibuktikan dengan jartu tanda mahasiswa (KTM) dan 

terdaftar secara akademik uang dibuktukan dengan kartu rencana studi 

(KRS) 

 

C. Mahasiswa aktif 

Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah terdaftar secara 

administrasi di data base Forlap FKIP USM pada semester berjalan dan 

terdaftar secara akademik yang dibuktikan   dengan kartu KRS dan 

registrasi mahasisea meliputi kegiatan : 

a. Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) 

b. Pengisian data probadi bagi mahasiswa baru secara online 

c. Pencetakan KTM bagi mahasiswa yang dilakukan oleh BAAK 
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d. Registrasi akademik dengan mengambil mata kuliah secara online di 

FKIP USM 

e. Pengisian KRS dan Persetujuan dari dosen wali 

f. Pencetakan KRS yang dilakukan di Fakultas 

 

D. Mahasiswa aktif Nol KRS 

Mahasiswa aktif nol SKS adalah mahasiswa yang sudah melakukan 

registrasi adminitratif tetapi tidak melakukan registrasi akademik sampai 

batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Kelender Akademik. 

Mahasiswa tersebut dapat : 

a. Malakukan kegiatan perkuliahan sebagai pendengar dengan seizin 

dosen pengampu 

b. Melakukan bimbingan tugas akhir, skripsi asalkan yang 

bersangkutan telah memprogram sebelumnya 

c. Menggunakan fasilitas dan pelayanan yang tersedia dikampus 

termasuk perpustakaan, laboratorium, akses internet, dan lain-lain 

 

E. Mahasiswa Tidak aktif 

a. Mahasiswa yang pada satu semester tidak melakukan registrasi 

adminitrasi dan akademiksampai batas waktu yang ditentukan  

dinyatakan sebagai mahasiswa tidak/non aktif (telah terdaftar), pada 

semester berikutnya, mahasiswa tersebut wajib membayar seluruh 

biaya pada semester yang ditinggalkan 

b. Mahasiswa yang bestatus tidak aktif, tidak diizinkan mengikuti 

kegiatan akademik dan kemahasiswaan dalam bentuk apapun. 

Apabila yang bersangkutan tetap mengikuti kegiatan, 

keikutsertaannya dinyatakan tidak sah atau batal 

c. Mahasiswa dengan status tidak/non aktif (tidak terdaftar)dalam 

waktu dua semester berturut-turut atau tiga semester tidak berturut-

turut dibatalkan status kemahasiswaannya.  
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BAB V 

BIMBINGAN AKADEMIK 

  

A. Rasional 

Untuk membantu kenerhasilan studinya, mahasiswa perlu mendapatkan 

bimbingan akademik secara teratur, terpadu dan menyelur dan menyeluruh 

dari dosen wali. 

1. Jumlah mahasiswa Bimbingan 

Jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen wali tergantung 

kepada kondisi masing-masing program studi. 

2. Tugas dosen wali adalah: 

a. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi, memberikan 

pertimbangan kepada mahasiswa dalam menetukan jumlah SKS dan 

jenis mata kuliah yang akan diambil tiap semester 

b. Memantau dan membantu perkembangan akademik mahasiswanya 

c. Membantu memecahkan perkembangan akademik dan non –

akademik yang dihadapi mahasiswanya 

d. Melaporkan kepada Koordinator Prodi/dekan jika mahasiswanya 

menghadapi masalah yang memerlukan panganan khususnya 

e. Dalam menjalankan fungsinya sebagai dosen wali mahasiswa dan 

dosen wali harus melakukan pertemuan secara terstruktur dalam satu 

semester 

f. Jika ada dosen wali yang tidak melaksanakan fungsinya dengan 

baik, maka koordinator Program/Dekan berhak mencabut status 

dosen wali dan tidak mengeluarkan surat keterangan sebagai dosen 

wali 
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BAB VI 

EVALUASI HASIL STUDI 

 

Evalausi hasil studi bertujuan untuk menilai apakah mahasiswa memahami atau 

menguasai bahan yang disampaikan dalam suatu mata kuliah 

A. Tata Cara Penilaian 

Pelaporan penelitian 

Berupa huruf berdasarkan kualifikasi mahasiswa dalam menenpuh suatu mata 

kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: 

a. Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkatagori yang sangat baik 

b. Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkatagori baik 

c. Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkatogori cukup 

d. Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkatagori kurang, atau  

e. Huruf E dengan angka (nol) berkatagori sangan kurang (tidak Lulus) 

 

1. Tata simbol Nilai 

Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk 

nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat) 

2. Indek Prestasi Semester 

Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi 

dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif  (IPK) 

3. Kalkulasi Indeks Prestasi (IP) 

Dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan 

perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata 

kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil 

dalam satu semester 

      
   

  
 

 Dimana: 

 K= Beban kredit (dalam SKS) dari setiap mata kuliah pada semester 

tersebut 

N = Bobot nilai masing-masing mata kuliah yang diambil pada semester 
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4. Kalkulasi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 

Dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan 

perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata 

kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil 

yang telah ditempuh 

    
    

   
 

Dimana: 

Kt  =  Beban kredit (SKS) dari setiap mata kuliah yang telah diambil sejak 

semester 1 

N   =  Bobot nilai masing-masing mata luliah tersebut yang telah diambil 

sejak Semester 1 

5. Prestasi Akademik 

Mahasiswa brprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud adalah 

mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi (IP) lebih besar dari 3,51 (tiga 

koma lima satu) dan memenuhi etika akademik 

6. Komponen Pinilaian 

Terdiri dari kuis, ujian pertengahan semester, ujian akhir semester dan ujian 

praktikum, jika praktikum merupakan bagian dari mata kuliah yang 

bersangkutan 

7. Cara Penilaian 

Dapat dilakukan dalam bentuk ujian lisan, presentasi tugas, seminar, 

penulisan karya tulis, ataupun kombinasi dari bentuk-bentuk ujian tersebut 

8. Bobot penilaian 

Untuk setiap bentuk dalam suatu mata kuliah ditentukan secara proporsional 

sesuai dengan beban materi yang diujikan berdasarkan peraturan yang 

ditetapkan oleh masing-masing fakultas 

9. Remedial 

Dalam sistem kredit semester, tidak ada ujian ulangan: 

 Ujian Susulan 

Mhasiswa yang disebabkan oleh kondisi tertentu tidak mengikut ujian 

maka berdasarkan pertimbangan dosen pengasuh mata kuliah , dapat 

diberikan ujian susulan, yang dilaksanakan sebelum batas akhir 
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penyerahan. Daftar Pserta dab nilai (DPNA) kepada wakil Dekan  

Bidang Akademik 

 Minimum Kehadiran 

Untuk dapat mengikuti ujian akhir semester, mahasiswa harus memiliki 

kehadiran ≥ 75 % dari total kehadiran perkuliahan 

 Pemutihan nilai 

Ujian akhir semester untuk suatu mata kuliah tidak dilaksanakan jika 

dosen mengajar ≤ 75% dari total kehadiran yang seharusnya dan 

seluruh mahasiswa untuk mata kuliah tersebut diberikan niali C 

10. Syarat Minimum Jumlah Pertemuan 

Dosen yang tidak memenuhi syarat minimum mengajar untuk suatu mata 

kuliah tidak berhak mendapatkan surat keterangan pada semester berikutnya 

dan dapat diberikan sanksi akademik lainnya 

 

B. Perbaikan Nilai 

1. Nilai akhir terendah tidak boleh diperbaiki adalah nilai B 

2. Mata kuliah yang nilai akhirnya diperbaiki turut diperhitungkan dalam 

penetuan beban studi semester berikutnya 

3. Perhitungan Indeks Prestasi Semester IIPS) dan indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK) didasarkan kepada nilai terbaik yang dicapai oleh 

mahasiswa untuk mata kuliah tersebut 

4. Usaha perbaikan nilai harus dilaksanakan sesegera mungkin dalam 

rentang waktu studi yang telah ditetapkan 

 

C. Indeks Prestasi Mahasiswa 

Keberhasilan studi dinyatakan dalam ukuran nialai Indeks Prestasi Semester 

(IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Perhitungan IPS maupunIPK 

dilakukan dengan terlebih dahulu mengalikan nilai huruf dengan bobotnya 

sebagai berikut: A = 4, B = 3, C = 2 , D = 1 dan E = 0 

Selanjutnya perhitungan IPS dan IPK dilakukan sebagai berikut: 
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a. Indeks Prestasi (IP) 

   
   

  
 

 Dimana: 

 K= Beban kredit (dalam SKS) dari setiap mata kuliah pada semester 

tersebut 

N = Bobot nilai masing-masing mata kuliah yang diambil pada semester 

 

b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 

    
    

   
 

 

Dimana: 

Kt  =  Beban kredit (SKS) dari setiap mata kuliah yang telah diambil sejak 

semester 1 

N  =  Bobot nilai masing-masing mata luliah tersebut yang telah diambil 

sejak emester 1 

    

 

 Indeks prestasi dan bban studi tiap semester kuliah pada semester diatasnya 

a. Beban studi yang boleh diambil oleh mahasiswa untuk semester  berikutnya 

didasarkan atas IP semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut: 

Tabel. 1 

IP Beban Studi 

>3,01 24 SKS 

2,51 – 3,00 21 SKS 

2,01 – 2,50 18 SKS 

1,51 – 2,00 15 SKS 

< 1,50 12 SKS 
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BAB VII 

SKRIPSI / TUGAS AKHIR 

 

A. Mekanisme Pengajuan Skripsi Program Studi 

1. Skripsi /Tugas Akhir Program studi 

Disusun atas dasar kajian kepustakaan penelitian lapangan, dan/atau uji 

laboratorium  dan merupakan suatu mata kuliah wajib yang dilakukan 

oleh mahasiswa di jenjang S-1 dengan bobot 4 SKS. 

 

2. Jangka Penyelesaian Skripsi Program Studi 

Penulisan skripsi /tugas akhir program studi harus diselesaikan dalam 

waktu paling lama satu tahun terhitung sejak diusulnya dan disetujui 

oleh dosen pembimbing. Apabila penulisannya tidak selesai dalam batas 

waktu tersebut, maka ususlan skripsi/tugas akhir /karya tulis 

tersebutperlu ditinjau kembali oleh ketua program studi yang 

bersangkutan 

 

3. Ujian Skripsi/tugas akhir diujikan setelah mahasiswa lulus semua 

mata kuliah yang harus diselesaikan sesuai dengan kurikulum 

4. Pendaftaran ujian skripsi 

a. Pada saat pendaftaran ujian skripsi/tugas akhir pada program 

studi mahasiswa harus menyerahkan nilai TOEFL (skor 400) dan 

Nilai baca Al-Quran 

b. Pada saat pendaftaran ujian  skripsi semua syarat untuk 

mengusulkan ijazah sudah lengkap  dan KRS terakhir sudah 

diberi stempel tanda lunas uang kuliah (bebas Keuangan dari 

yayasan) 

 

B. Syarat Penulisan  

1. Skripsi / tugas akhir program studi ditulis oleh mahasiswa S-1 

setelah yang bersangkutan menyelesaikan minimal 120 SKS tanpa 

nilai D IP kumulatif minimal 2,00 
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2. Mahasiswa twelah mencantumkan mata kuliah skripsi/tugas akhir 

dalam KRS, mahasiswa telah lulus semua mata kuliah yang 

dipresyaratkan 

3. Mahasiswa memenuhi persyaratan administrasi yang meliputi kartu 

tanda mahasiswa (KTM) dan bukti lunas pembayaran biaya 

pendidikan 

4. Sebagian referensi yang digunakan dalam penulisan skripsi/tugas 

akhir adalah referensi jurnal nasional dan internasional dibawah 5 

tahun kebelakang 

5. Pendekatan metodelogis dapat menggunakan pendekatan cara 

berpikir kuantitatif dan / atau kualitatif 

6. Metode penelitian disesuaikan dengan substansi bidang ilmu 

masing-masing  

7. Topik merupakan kajian aktual dan bersumber pada permasalahan 

yang relevan dengan kompotensi Program studi 

8. Topik yang dipilih oleh mahasiswa harus mendapat persetujuan 

dosen pembimbing dan ketua program studi 

 

C. Prosedur Pembimbing 

1. Mahasiswa wajib menjalani pembimbingan untuk penyelesaian 

usulan skripsi/tugas akhir program studi menjadi skripsi  yang baik 

dan sistematik 

2. Kegiatan bimbingan setara dengan beban sks skripsi/tugas akhir 

program studi dan mahasiswa melaporkan kehadirannya dalam 

bimbingan kepada ketua program studi 

3. Bimbingan dinyatakan selesai setelah mendapatkan persetujuan dan 

pengesahan pembimbing yang disertakan pada naskah skripsi/tugas 

akhir  

4. Skripsi /tugs akhir program studi diujikan oleh dosen penguji dan 

ketua program studi 
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BAB VIII 

EVALUASI KEBERHASILAN STUDI 

 

A. Evaluasi Keberhasilan Program Studi Sarjana 

       Pernyataan Lulus 

Mahsiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh 

beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang 

ditargetkan oleh program studi dengan Indek Prestasi Komulatif (IPK) lebih 

besar atau sama dengan 2.00 (dua koma nol), dan tidak nilai D (khusus 

mahasiswa tahun 2013) 

 

Predikat Kelulusan 

Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dinyatakan dengan predikat cukup, 

memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria, 

a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat cukup apabila mencapai 

indeks prestasi komulatif (IPK) 2,00 (dua koma nol) sampai dengan 2,75 

(dua koma tujuh lima) 

b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila 

mencapai indeks prestasi komulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai 

dengan 3,50 (tiga koma lima nol) 

c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila 

mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai 

dengan 3,50 (tiga koma lima nol) 

d. Mhasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apnila mencapai indeks 

prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,51 (tiga koma lima satu) 

e. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ejazah, gelar dan 

surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan 

 

Mahasiswa yang tidak berhasil memenuhi tersebut di atas akan diberhentikan 

sebagai mahasiswa oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas 

yang bersangkutan sesuai Permendikbud  No. 44 tahun 2015 
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BAB IX 

MENINGGALKAN KEGIATAN AKADEMIK DAN 

MUTASI MAHASISWA 

 

A. Meninggalkan Kegiatan akademik 

1. Meninggalkan kegiatan akademik adalah keadaan dimana mahasiswa 

tidak aktif untuk melakukan kegiatan akademik pada suatu semester 

tertentu 

2. Mahasiswa dibenarkan  meninggalkan kegiatan akademik dengan izin 

(cuti kuliah), maksimum  dua semester selama masa studi yang telah 

ditetapkan. Masa cuti kuliah tidak diperhitungan dalam perhitungan 

masa studi 

3. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi dan tidak 

mengajukan cuti dianggap meninggalkan kegiatan akademik tanpa izin 

4. Apabila mahasiswa meninggalkan kegiatan akademik tanpa izin, maka 

semester ketika meninggalkan kegiatan akademik tersebut 

diperhitungkan dalam masa studi keseluruhan 

5. Bagi mahasiswa yang telah melakukan registrasi administrasi, namun 

kemudian mengajukan cuti kuliah, maka biaya pendidikan yang telah 

dibayarkan tidak dapat diminta kembali 

6. Mahaiswa dibenarkan mengajukan cuti kuliah muliah semester ketiga 

dengan alasan yang dapat dibenarkan 

7. Mahasiswa yang menerima biasiswa/ikatan dinas tidak dibenarkan 

mengajukan cuti kuliah terhitung mulai saat yang bersangkutan 

menerima beasiswa/ikatan dinas 

8. Pengajuan permohonan cuti kuliah setiap semester hanya diperkenankan 

sampai batas waktu tertentu yang telah ditetapkan dalam kalender 

akademik 

9. Dekan mengeluarkan izin tertulis setelah mempertimbangkan 

permohonan tertulis dari mahasiswa, pendapat dosen wali dan ketua 

Program Studi yang bersangkutan. Dekan berhak menolak permohonan 
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cuti kuliah. Dekan melaporkan kepada Rektor mahasiswa yang 

diizinkan cuti kuliah untuk pendataan 

10. Mahasiswa yang telah memenuhi persyartan cuti diberikanSurat 

Keterangan Cuti Pengaktifan kembali dapat dilakukan  pada  jadwal 

sesuai kelender akademik   di bagian akademik dan dilanjutkan 

registrasi administrasi ke bagian registrasi/ keuangan 

11. Jumlah beban studi yang dapat diambil pada semester setelah 

melakukan cuti kuliah didasrkan atas IP terakhir sebelum cuti kuliah 

diambil 

12. Mahasiswa yang dalam menjalankan tugas untuk kepentinagna 

universitas / negara atas izin. Rektor terpaksa meninggalkan kegiatan 

akademik maksimum sampai batas masa perubahan KRS, dapat 

sepenuhnya. Jika masa yang digunakan  untuk melaksanaklan tugas 

tersebut melebihi masa yang ditetapkan, maka yang 

bersangkutandianggap cuti kuliah 

 

B. Perpindahan dari Perguruan Tinggi Lain ke FKIP USM 

1. Perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi negeri lain hanya dapat 

dilakuakn pada awal tahun akademik 

2. Perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi negeri ini hanya dapat 

dipertimbangkan untuk diterima di FKIP USM pada Fakultas/Program 

Studi yang sama, dengan memperhatikan kesetaraan akreditasi antara 

program studi/institusi asal dan tujuan serta daya tampung FKIP 

3. Mahasiswa yang bersangkutan disyaratkan aktif mengikuti  kegiatan  

aklademik dalam dua semester terakhir di perguruan tinggi asal, 

Penerimaanya didasarkan atas pertimbangan tentang rentang waktu 

maksimum bagi penyeselesaian studi 

4. Mahasiswa yang beersangkutan tidak berstatus telah dikeluarkana (drop 

out) dari perguruan tinggi asal perguruan tinggi asal da memiliki IPK 

maksimum 2,75 
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5. Keputusan tentang diterima atau ditolak untuk menjadi mahasiswa FKIP 

USM ditetapkan / persetujuan oleh Rektor setelah mendapat pendapat 

Dekan Fakultas yang bersangkutan 

6. Masa studi yang telah ditempuh di perguruan tinggi asal diperhitungan 

dalam masa studi lanjutan di FKIP USM 

a. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan pertimbangan kepada 

Rektor USM dan menyampaikan tembusan kepad Dekan fakultas 

yang dituju dengan melampirkan 

b. Biodata mahasiswa yang bersangkutan yang disahkan oleh pimpinan 

perguruan tinggi asal 

c. Transkrip akademik dari perguruan tinggi asal 

d. Fotocopy ijazah SLTA yang dimiliki 

e. Rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi asal 

7. Setelah mendapat persetujuan pindah dari Rektor USM, mahasiswa 

yang bersangkutan harus melengkapi permohonannya dengan surat 

keterangan pindah dari perguruan tinggi asal dan memperlihatkan ijazah 

SLTA yang asli 

8. Penyelesaian administrasi pendaftaran, dilaksanakan oleh Biro 

Akademik Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama (BAAK) 
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BAB X 

KECURANGAN AKADEMIK DAN PEMBERHENTIAN MAHASISWA 

 

A. Kecurangan Akademik 

Bentuk – bentuk kecurangan akademik berikut ini dapat menyebabkan 

mahasiswa mendapatkan hukuman pembatalan nilai, skorsing atau 

pemberhentian sebagai mahasiswa, 

1. Melakukan tindakan plagiat dalam setiap aspek kegiatan akademik 

2. Melakukan kecurangan dalam kegiatan evaluasi proses pembelajaran  

3. Melakukan pemalsuan data akademik 

Bentuk hukuman diputuskan oleh senat Fakultas yang bersangkutan dengan 

mempertimbangan berat ringannya bentuk kecurangan . Mahasiswa harus 

diberikan kesempatan yang cukup untuk menyampaikan pembelaannya 

 

B. Pemberhentian Mahasiswa 

1. Perberhentian mahasiswa dilakukan atas dasar: 

a. Permintaan sendiri 

b. Tidak memenuhi persyaratan akademik 

c. Melanggarkan ketentuan Universitas 

2. Perbenrhentian mahasiswa ditetapkan melalui keputusan Rektor. 

Mahasiswa yang telah diberhentikan dari FKIP karena tidak menentukan 

persyaratan akademik dan/atau karena melanggar ketentuan universitas 

tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa dalam lingkungan  
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BAB XI 

YUDISIUM, WISUDA DAN IJAZAH 

 

A. Yudisium 

1. Mahasiswa yang telah memenuhi semua persyarata bagi 

penyelenggaraan program studi sarjana akan diberikan predikat 

yudisium pujian, sangat  memuaskan dan memuaskan , dengan  

ketentuan sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Predikat Kelulusan 

Predikat 

kelulusan 

Ketentuan 

IPK Masa studi 

Pujian 3,51 - 4,00 Sarjana: 3,5 s.d 4 

tahun 

Sangat 

Memuaskan 
3,01 – 3,50 Sarjana n tahun 

Memuaskan 2,76 – 3.0  

 

Keterangan : n adalah masa studi yang ditetapkan program studi 

 

2. Pemberian predikat yudisium pujian untuk program sarjana ditentukan 

dari terpenuhinya persyaratan sebagai berikut: 

a. Tidak pernah mengulang suatu kuliah 

b. Tidak ada nilai C 

c. Tidak pernah cuti kuliah 

3. Masa studi mahasiswa untuk menetukan predikat yudisium ditentukan 

dari saat registrasi pada semester pertama sampai saat dunyatakan lulus  

ujian skripsi/tugas akhir 

 

B. Wisuda 

1. Para lulusan FKIP USM berhak untuk mengikuti upacara wisuda 

2. Upacara wisuda dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun akademik, 

yaitu tiap bulan   
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3. Dekan melaporkan kepada Rektor secara tertulis nama-nama lulusan dan 

mahasiswa berprestasi yang berhak ikut upacara wisuda minimal 30 hari 

kerja sebelum pelaksanaan upacara wisuda 

4. Update data segera dilakukan oleh operator sistem Informasi Akademik 

(SIAK) di fakultas setelah yudisium /sidang dilaksanakan 

 

C. Ijazah 

1. Ijazah merupakan surat bukti yang diberikan kepada seorang mahasiswa 

yang telah menyelesaikan pendidikan pada suatu Program Studi di FKIP 

2. Setiap ijazah ditandatanagani oleh Rektor dan Dekan 

3. Apabila ijazah asli hilang atau rusak FKIP tidak dapat mengeluarkan 

ijazah pengganti, hanya akan diberikan Surat Keterangan 

4. Ijazah diterbitkan 2 kali setahun 

5. Ijazah diberikan pada saat upacara wisuda 

6. Bagi lulusan yang tidak ikut upacara wisuda, ijazah diberikan sesudah 

upacara wisuda 
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BAB XII 

GELAR 

 

A. Pengertian 

Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan pengurusan  

tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik. Penerapan jenis gelar 

akademik didasarkan menurut ketentuan perundangan-undangan . Gelar 

akademik diberiakn kepada lulusan perguruan tinggi dan dicantumkan 

dalam ijazah. Lulusan yang berhak menggunakan gelar akademik adalah 

mereka yang telah menyelesaikan pendidikan akademik dari FKIP USM 

 

B. Jenis Gelar 

Gelar sarjana ditempatkan nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan 

dengan mencantumkan huruf S, dibelakangnya disertai bana kelompok 

bidang keahlian yaitu” S.Pd” sarjana pendidkan 
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BAB XIII 

 KURIKULUM 

 

1. Program Studi Pendidikan  Pendidikan Kimia 

Kode Mata 

Kuliah 

Mata Kuliah SKS Prasyarat 

GSL GNP 

     

     

     

     

 

2. Program Studi Pendidikan  Pendidikan Biologi 

Kode Mata 

Kuliah 

Mata Kuliah SKS Prasyarat 

GSL GNP 

     

     

     

     

 

3. Program Studi Pendidikan  Pendidikan Fisika 

Kode Mata 

Kuliah 

Mata Kuliah SKS Prasyarat 

GSL GNP 

     

     

     

 

4. Program Studi Pendidikan  Pendidikan Matematika  

Kode Mata 

Kuliah 

Mata Kuliah SKS Prasyarat 

GSL GNP 
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5. Program Studi Pendidikan  Pendidikan Pendidikan Ekonomi 

Kode Mata 

Kuliah 

Mata Kuliah SKS Prasyarat 

GSL GNP 

     

     

     

     

     

     

 

6. Program Studi Pendidikan  Pendidikan Bahasa Inggris 

Kode Mata 

Kuliah 

Mata Kuliah SKS Prasyarat 

GSL GNP 

     

     

     

     

     

     

 

7. Program Studi Pendidikan  Pendidikan Bahasa Indonesia 

Kode Mata 

Kuliah 

Mata Kuliah SKS Prasyarat 

GSL GNP 
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8. Program Studi Pendidikan  Pendidikan Sejarah 

Kode Mata 

Kuliah 

Mata Kuliah SKS Prasyarat 

GSL GNP 

     

     

     

     

     

     

 

9. Program Studi Pendidikan  Pendidikan Guru Sekolah  Dasar 

Kode Mata 

Kuliah 

Mata Kuliah SKS Prasyarat 

GSL GNP 

     

     

     

     

     

     

 

10. Program Studi Pendidikan  Jasmani dan Kesehatan 

Kode Mata 

Kuliah 

Mata Kuliah SKS Prasyarat 

GSL GNP 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
Alamat.  Jalan  Tgk. Imum Lueng Bata, Batoh, Banda Aceh, Telp. (0651) 22471 Kode Pos 23245 

Email;  fkip@serambimekkah.ac.id/Website : www.serambimekkah.ac.id 

 

      LAMPIRAN 1 

Dokumen  :  STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

Judul          :  REGISTRASI MAHASISWA BARU 

Kode          : Tanggal dikeluarkan : 

Area           :  FKIP USM 

 

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REGISTRASI MAHASISWA BARU 

1. Tujuan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) Registrasi mahasiswa ini bertujuan 

memberikan penjelasan mengenal persyaratan yang diperlukan dan tahapan 

yang  harus dilalui dalam registrasi bagi mahasiswa baru 

2. Definisi 

Registrasi mahasiswa baru merupakan kelanjutan dari seleksi penerimaan 

mahasiswa baru . Registrasi mahasiswa baru hanya dapat dilakukan disetiap  

tahun   ajaran sesuai dengan masa yang telah ditentukan di dalam kelender  

akademik.  Bagi mereka yang dinyatakan lulus seleksi, diharuskan 

mendaftarkan diri untuk memperoleh status sebagai mahasiswa  FKIP 

USM.  Dalam proses registrasi administrasi, setiap calon mahasiswa baru 

diharuskan datang sendiri dengan membawa kelengkapan administrasi yang 

diperlukan 

3.   Ruang Lingkup 

SOP ini meliputi: 

a. Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam registrasi administrasi 

bagi mahasiswa baru 

b. Pihak-pihak yang terlibat dalam registrasi administrsi bagi mahasiswa 

baru 

4. Tahapan yang dilakukan oleh mahasiswa baru: 

a. Calon mahasiswa membayar dana kelembagaan mahasiswa 

b. Calon mahasiswa melakukan pemotretan 

c. Calon mahasiswa mengambil dan mengisi bahan registrasi 
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d. Calon mahasiswa melakukan tes kesehatan dan NAPZA 

e. Calon mhasiswa membayar SPP dan dana lainnya 

f. Calon mahasiswa mengambil Nomor Induk Mahasiswa  (NIM) 

g. Calon mahasiswa mengisi biodata online 

h. Calon mahasiswa menyerahkan keembali bahan registrasi 

kelengkapannya BAAK 

5. Dokumen Yang Harus Dilengkapi Dalam Melakukan Registrasi 

a. Bukti peserta Ujian masuk FKIP USM 

b. Bukti Pembayaran SPP 

c. Pasphoto bewarna 3 x 4 cm (2 Lembar), dan 4 x 6 (2 lembar) 

d. Fotocopy ijazah yang dilegalisir, 2 lembar dan menunjukkan aslinya 

e. Fotocopy hasil NIS yang dilegalisir,  2 lembar dan menunjukkan aslinya 

f. Khusunya bagi WNA fotocopy izin Dirjen, 2 lembar 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
Alamat.  Jalan  Tgk. Imum Lueng Bata, Batoh, Banda Aceh, Telp. (0651) 22471 Kode Pos 23245 

Email;  fkip@serambimekkah.ac.id/Website : www.serambimekkah.ac.id 

 

      LAMPIRAN II 

Dokumen  :  STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

Judul          :  REGISTRASI MAHASISWA BARU 

Kode          : Tanggal dikeluarkan : 

Area           :  FKIP USM 

 

PROSEDUR 

Kegiatan 

UNIT 

Dokumen Mhs FAK Klinik 

mhs 

Puksi BUK BAAK Bank 

yang 

ditunjuk 

Calon 

mahasiswa 

membayar 

dana 

lembaga 

mahasiswa 

1    1   Bukti 

peserta 

ujian 

masuk 

Calon 

mahasiswa 

melakukan 

pemotretan 

2   2    

Calon 

mahasiswa 

mengambil 

dan  

mengisi 

bahan 

registrasi 

3     3  Bukti 

peserta 

ujian 

masuk dan 

bahan-

bahan 

registrasi 

Calon 

mahasiswa 

melakukan 

tes 

kesehatan 

dan 

NAPZA 

4  4     Bukti 

peserta 

ujian 

masuk 

Calon 

mahasiswa 

membayar 

SPP dan 

dana 

lainnya 

5      5 
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Calon 

mahasiswa 

mengambil 

NIM 

6     6  Bukti 

pembayara

n SPP 

Calon 

mahasiswa 

mengisi 

biodata 

7   7    NIM dan 

Bukti 

pembayara

n SPP 

Online mata 

kuliah 

8     8  

Calon 

mahasiswa 

menyerahka

n kembali 

bahan 

rigestrasi 

dan 

kelengkapa

n 

9     9  Pesyaratan 

yang 

sudah 

ditentuka 

diserahkan 

ke bagian 

BAAK 

BAAK 

memproses 

status 

akademik 

mahasiswa 

baru 

10     10  Pesyaratan 

yang 

sudah 

ditentuka 

diserahkan 

ke bagian 

BAAK 

dan 

melampirk

a surat 

keterangan 

kesehatan 

dan 

NAPZA 

BAAK 

mengumum

kan status 

akademik 

mhasiswa 

baru 

11     11   
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
Alamat.  Jalan  Tgk. Imum Lueng Bata, Batoh, Banda Aceh, Telp. (0651) 22471 Kode Pos 23245 

Email;  fkip@serambimekkah.ac.id/Website : www.serambimekkah.ac.id 

 

      LAMPIRAN 3 

Dokumen  :  STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

Judul          :  REGISTRASI MAHASISWA LAMA 

Kode          : Tanggal dikeluarkan : 

Area           :  FKIP USM 

 

B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REGISTRASI MAHASISWA 

LAMA 

 

1. Tujuan 

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan untuk  memberikan penjelasan 

mengenai perpanjangan persyaratan yang diperlukan dan tahapan yang 

harus dilalui  dalam registrasi bagi mahasiswa lama 

2. Defenisi  

Registrasi mahasiswa lama dilakukan di setiap semester pada masa yang 

telah ditentukan di dalam keleender akademik. Registrasi administrasi 

mahasiswa lama dinyatakan selesai dengan pelunasan biaya pendidikan 

melalui bank yang telah ditunjuk. Registrasi dilakukan dengan memberikan 

fotocopy KTM dan fotocopy pembayaran SPP serta memperlihatkan yang 

aslinya, dan menyerahkan ke biro keuangan. Universitas. Mahasiswa yang 

terlambat melakukan registraasi administrasi diharuskan mengambil cuti 

kuliah. Mahasiswa yang telah melakukan registrasi pada satu semester 

tertentu tanpa mengajukan cuti kuliah, maka semester tersebut tetap 

diperhitungkan dalam masa studi mahasiswa yang bersangkutan. 

Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi selama 2 (dua)  semester 

berturut-turut dianggap mengundurkan diri dari FKIP USM. 

3. Ruang Lingkup 

SOP ini meliputi: 
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a. Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam registrasi administrasi 

bagi mahasiswa lam 

b. Pihak-pihak yang terlibat dalam registrasi administrasi bagi mahasiswa 

lama 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
Alamat.  Jalan  Tgk. Imum Lueng Bata, Batoh, Banda Aceh, Telp. (0651) 22471 Kode Pos 23245 

Email;  fkip@serambimekkah.ac.id/Website : www.serambimekkah.ac.id 

 

      LAMPIRAN 4 

Dokumen  :  STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

Judul          :  REGISTRASI MAHASISWA LAMA 

Kode          : Tanggal dikeluarkan : 

Area           :  FKIP USM 

 

      PROSEDUR 

Kegiatan UNIT Dokumen 

Mhs Tendik BAAK Bank yg 

ditunjuk 

BAAK 

menginformasikan 

ke Tendik data 

mahasiswa dan bank 

tempat pembayaran 

 1 1  Data 

mahasiswa 

dan bank 

yang ditunjuk 

Tendik memproses 

dan memberikan data 

mahasiswa kepada 

bank yang di tunjuk  

 2  2 Data base 

mahasiswa 

Bank mengeluarkan 

slip pembayaran 

yang telah disahkan 

3   3 Slip SPP 

Mahasiswa 

melakukan registrasi 

(pengisian KRS) 

5  4   
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
Alamat.  Jalan  Tgk. Imum Lueng Bata, Batoh, Banda Aceh, Telp. (0651) 22471 Kode Pos 23245 

Email;  fkip@serambimekkah.ac.id/Website : www.serambimekkah.ac.id 

 

      LAMPIRAN 5 

Dokumen  :  STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

Judul          :  REGISTRASI MAHASISWA CUTI KULIAH 

Kode          : Tanggal dikeluarkan : 

Area           :  FKIP USM 

 

C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN CUTU KULIAH 

 

1. Tujuan 

Stansar Operasional Prosedur pengajuan cuti kuliah ini bertujuan untuk 

memberikan penjelasan mengenai pernyataan yang diperlukan dan tahapan 

yang harus dilalui dalam pengajuan kuliah 

 

2. Defenisi 

Cuti kuliah adalah keadaan dimana mahasiswa tidak aktif untuk melakukan 

kegiatan akademik setelah mendapat izin pada suatu semester tertentu. 

Pengajuan permohonan cuti kuliah dilakukan oleh mahasiswa yang 

bersangkutan pada setiap semester sesuai dengan waktu yang telah 

ditetapkan dalam kelender akademik 

 

3. Ruang Lingkup 

SOP ini meliputi 

a. Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan cuti kuliah 

b. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengajuan cuti kuliah 
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      LAMPIRAN 6 

Dokumen  :  STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

Judul          :  REGISTRASI MAHASISWA CUTI KULIAH 

Kode          : Tanggal dikeluarkan : 

Area           :  FKIP USM 

 

      PROSEDUR 

Kegiatan UNIT Dokumen 

Mhs Dosen 

Wali 

Prodi Fakultas BAAK 

Mahasiswa 

berkonsultasi 

dengan dosen 

wali tentang 

rencana 

akademik 

1 1     

Mahasiswa 

mengambil 

dokemen cuti 

akademik di 

subbag 

pendidikan 

2   2  Surat izin 

orang tua, 

Form 

rekomnedasi 

dosen wali, 

Form bebas 

pustaka 

Mahasiswa 

mengisi 

dokumen cuti 

mendapat 

persetujuan 

dosen wali  

3 3 3   Dokumen 

Cuti 

Dosen wali dan 

orang tua/walu, 

serta melengkapi 

seluruh 

persyaratan 

administrasi 

lainnya 
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Mahasiswa 

mengajukan 

permohonan cuti 

kepada Dekan 

4   4  Surat 

pemohonan 

Cuti, Foto 

copy KTM, 

fotocopy 

KRS 

terakhir, 

Fotocopy 

KTP orang 

tua 

Dekan 

mengeluarkan 

izin citi 

   5  Surat izin 

Cuti 

Sibbag 

Pendidikan 

Fakultas 

memasukkan 

data cuti ke 

sistem online 

   6  Surat izin 

Cuti 

Subbag 

pendidikan 

Fakultas 

mencetak dan 

mendistribusikan 

izin cuti 

7   7 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
Alamat.  Jalan  Tgk. Imum Lueng Bata, Batoh, Banda Aceh, Telp. (0651) 22471 Kode Pos 23245 

Email;  fkip@serambimekkah.ac.id/Website : www.serambimekkah.ac.id 

 

LAMPIRAN 7 
SURAT PERMOHONAN CUTI  KULIAH 
 

Nomor    : 

Perihal    : 

Banda Aceh, 

Yth. Dekan FKIP 

Universitas Serambi Mekkah 

Banda Aceh 

 

Dengan Hormat, 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama                      : 

NIM                        : 

Prodi                       : 

Fakultas                  : 

Tempat/Tgl lahir     : 

Alamat asal             : 

Kecamatan              : 

Kabupaten/kota       : 

Dengan ini mengajukan permohonan untuk diizinkan cuti kuliah selama satu semester pada semester 

ganjil/genap* Tahun akademik............/............ 

Saya tidak dapat mengikuti perkuliahan pada semester tersebut dengan alasan 

............................................................................................................................  

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut saya lampirkan : 

1. Surat persetujuan dariorang tua/wali disertai fotocopi KTP 

2. Surat rekomendasi dosen wali 

3. Surat rekomendasi dri Ka. Prodi 

4. Surat Keterangan Bebas Pustaka Induk Universitas serambi Mekkah 

5. Fotocopi kartu mahasiswa 

6. Fotocopi KHS terakhir 

Demikianlah atas pertimbangan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih 

Pemohon,  

 

(...............) 

NIM: 

Catatan: 

 Coret mana yang tidak perlu 
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    Lampiran. 8 

SURAT PERSETUJUAN ORANG TUA /WALI TENTANG  

PERMOHONAN CUTI KULIAH 

SURAT PERSETUJUAN ORANG TUA /WALI TENTANG 

 PERMOHONAN CUTI KULIAH 

 Yang bertanda tangan dibawah ini: 

                      Nama                      : 

                      Pekerjaan                : 

                      Alamat                    : 

Kecamatan              : 

Kabupaten/Kota      : 

Adalah benar orang tua /wali dari mahasiswa: 

Nama                       : 

NIM                         : 

Program Studi          : 

Fakultas                    : 

Menyatakan mengetahui dan menyetujui permohonan cuti kuliah yang akan 

diajukan oleh anak/ wali saya pada semester ganjil/genap* tahun 

akademik............../............ 

Demikianlah persetujui ini dibuat untuk digunakan sebagai persyaratan dalam 

mengajukan permohonan cuti kuliah 

Orang tua/wali 

 

(..................) 

Catatan : 

 Coret mana yang tidak perlu 

Mohon dilampirkan 1 lembar fotocopi KTP orang tua/wali 
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Rekom Dosen Wali Permohonan Cuty Kuliah 

 

Saya sebagai Dosen Wali dari mahasiswa berikut: 

Nama                        : 

NIM                          : 

Jurusan                      : 

Fakultas                     : 

Tempat/Tgl Lahir      :       

Menyaakan tidak keberatan apabila mahasiswa tersebut di atas diberikan izin cuti 

kuliah pada semester ganjil/genap* tahun Akademik............/........... 

Dengan 

alasan,...........................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

................................................Demikianlah rekomendasi ini doiberikan untuk 

dipergunakan sebagaimana mestinya 

Dosen wali 

(...................) 

 

Catatan: 

 Coret yang tidak perlu 
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SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA 

Kepala – kepala pustaka yang tersebut di bawah ini menerangkan bahwa: 

Nama                                   : 

NIM                                     :                       

JURUSAN                           : 

FAKULTAS                        : 

TEMPAT/TGL LAHIR       : 

  

Untuk keperluan pengajuan cuti kuliah di fakultas...............FKIP USM, maka 

mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan peminjaman buku dari perpustakaan terkait. 

                                                                                     Batoh, tanggal............ 

                                                                         Kepala UPT perpustakaan FKIP USM                   

                                                                            

                                                                                        (.............................) 
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Dokumen  :  STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

Judul          :  REGISTRASI MAHASISWA PINDAH  KULIAH 

Kode          : Tanggal dikeluarkan : 

Area           :  FKIP USM 

 

D. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN PINDAH KE FKIP USM 

1. Tujuan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk memberikan 

penjelaskan mengenai pesyaratan yang diperlukan dan tahapan yang harus 

dilalui dalam pengajuan pindah Universitas/Institusi yang setara dengan 

FKIP USM 

2. Defenisi 

Perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain hanya dapat 

dipertimbangkan untuk diterima di FKIP USM pada program studi yang 

sama, dengan memperhatikan kesetaraan akreditasi antara program studi 

asal dan tujuan. Perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain hanya 

dapat dilakukan pada awal tahun akademik pada masa – masa yang  telah 

ditentukan dalam kelender akademik. Mahasiswa yang bersangkutan 

disyaratkan aktif mengikuti kegiatan akademik dalam dua semester terakhir 

di perguruan tinggi asal dan memiliki IPK minimum 2,75 . Keputusan 

tentang diterima atau ditolak untuk menjadi mahasiswa FKIP USM 

diberikan oleh Rektor setelah mendengar pendapat Dekan FKIP yang 

bersangkurtan. Masa studi yang telah ditempuh diperguruan tinggi asal 

diperhitungkan dalam masa studi lanjutan di FKIP.  

3. Ruang Lingkup 

SOP ini meliputi: 

a. Tata cara dan pernuyataan yang diperlukan dalam pengajuan pindah dari 

universitas/Institusi lain yang setara dengan FKIP USM 
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b. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengjuan pindah dari 

Universitas/Institusi lain yang setara dengan FKIP USM 
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      LAMPIRAN 6 

Dokumen  :  STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

Judul          :  REGISTRASI MAHASISWA PINDAH KULIAH KE FKIP 

Kode          : Tanggal dikeluarkan : 

Area           :  FKIP USM 

 

Kegiatan 

UNIT 

Dokumen Calon 

Mhs 

Dosen 

Wali 

Program 

studi 

Fakultas BAAK 

Mahasiswa 

menyampaikan 

permohonan 

pindah kepada 

Rektor FKIP 

1    1 1.Surat 

Permohonan 

2.Biodata 

3.Transkrip 

akademik 

4. Fotocopy 

Ijazah SLTA 

5. 

Rekomendasi  

pimpinan PT 

asal 

6. Fotocopy 

Sertifikat  

akreditas 

BAAK 

memeriksa 

kelengkapan 

berkas 

administrasi 

berkoordinasi 

dengan BPM 

   2  Permohonan 

pindah dan 

kelengkapann

ya 

Rektor minta 

pertimbanagn 

dekan  fakultas  

  3 3  Permohonan 

pindah dan 

kelengkapann

ya 

Dekan meminta 

pertimbangan 

kajur/ka. Prodi 

  4 4  Permohonan 

pindah dan 

kelengkapany

a 
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Ka. Prodi tujuan 

melakukan 

interview 

terhadap 

mahasiswa 

5  5   Pertimbangan 

ka. Prodi 

permohonan 

pindah dan 

kelengkapann

ya 

Ka. Prodi tujuan 

memberikan 

pertimbangan 

  6 6  Pertimbangan 

ka. Prodi 

permohonan 

pindah dan 

kelengkapann

ya 

Dekan fakultas 

tujuannya 

mengeluarkan 

pertimbangan  

   7 7 Pertimbangan 

ka. Prodi 

permohonan 

pindah dan 

kelengkapann

ya 

Rektor 

mengeluarkan 

keputusan 

8    8 Surat 

keputusan 

Mahasiswa 

melakukan 

registrasiadminist

rasi 

9    9 Mengikuti 

SOP 

mahasiswa 

baru 

BAAK 

memproses status 

    10  

Administrasi dan 

akademik 

mahasiswa 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

SURAT PERMOHONAN PINDAH KE FKIP USM 

Hal             :  Permohonan 

Lampiran   :  5 (lima) eks 

 

Banda Aceh, 

Yth, Dekan Fakultas.............. 

Universitas Serambi Mekkah 

Di 

Tempat 

Dengan Hormat, 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama                    : 

Tempat/tgl lahir   : 

Alamat                  : 

Kecamatan            : 

Kabupaten/Kota   : 

Dengan ini mengajukan permohonan Bapak untuk diizinkan pindah, 

Dari Ke : 

Universitas asal USM 

Fakultas FKIP 

Prodi .................. 

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini saya lampirkan: 

1. Biodata rangkap 2 

2. Transkrip akademik yang dilegalir rangkap 2 

3. Fotocopy ijazah yang dilegalisir rangkap 2 

4. Rekomendasi pimpinan Perguruan Tinggi Asal rangkap 2 

5. Fotocopy sertfikat akreditasi prodi asal, rangkap 2 

Demikianlah permohonan ini saya sampai,  atas  pertimbangan Bapak saya 

ucapkan terima kasih 

Pemohon 

 

(................) 
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BIODATA MAHASISWA 

 

DATA AKADEMIK 

Nama                                     : 

NIM                                       : 

Prodi /jurusan                        : 

Fakultas                                 : 

DATA PRIBADI 

Tempat/Tgl Lahir                   : 

Alamat  saat Kuliah                : 

Alamat                                    : 

Kode Pos                                : 

Alamat asal                             : 

Kode Pos                                : 

Agama                                    : 

Jenis kelamin                          : 

Status                                      : Belum kawin/Kawin 

Nomor Hp                              : 

Email                                      : 

DATA KELUARGA 

 AYAH      

Nama                                      : 

Alamat                                    : 

Pekerjaan                                : 

Alamat                                    : 

Kabupaten                              : 

Kode Pos                                : 

IBU 

Nama                                      : 

Alamat                                    : 

Pekerjaan                                : 

Alamat                                   : 

Kabupaten                             : 

Kode Pos                               : 

 

DATA LAIN –LAIN 

Sumber biaya Kuliah 

 

Banda Aceh, 

 

(.................) 

NIM: 

Catatan: * Coret yang tidak perlu 
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PERMOHONAN PINDAH 

Hal                          :    Permohonan Pindah 

Lampiran                :  10 (sepuluh) eks 

 

Banda Aceh 

Yth. Dekan Fakultas.................. 

Universitas Serambi Mekkah 

Di  

Banda Aceh 

 

Dengan Hormat, 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, 

Nama                             : 

NIM                               : 

Jurusan                          : 

Fakultas                         : 

Tempat/tgl lahir            : 

Alamat                          : 

Kecamatan                    : 

Kabupaten/Kota            : 

 

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk diizinkan  pindah 

Dari: Ke : 

Fakultas : Fakultas : 

Jurusan/Program: Jurusan/prodi 

Dengan Alasan 

Sebagai bahan pertimbangan bapak bersama ini saya lampirkan: 

1. Surat persetujuan orang tua/wali disertai fotocopy KTP orang tua/ wali 

2. Surat rekonmendasi Dosen wali 

3. Surat rekomendasi kajur/kaprodi................FKIP USM 

4. Surat keterangan Bebas pustaka 

5. Fotocopy Kartu Mahasiswa 

6. Fotocopy KTP orang tua/wali 

7. Fotocopy transkrip nilai yang dilegalisur, 1 lembar 

8. Surat rekomendasi Dekan Fakultas tujuan 

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan, atas pertimbangan Bapak saya ucapkan terima kasih 

 

Pemohon, 

 

Materi RP. 60000 

 

(..........................) 

NIM. 
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PERSETUJUAN ORANG TUA/WALI TENTANG PERMOHONAN CUTI  

KULIAH 

PERSETUJUAN ORANG TUA/WALI TENTANG PERMOHONAN 

CUTI  KULIAH 

Saya yang bertnda tangan di bawah ini, 

Nama                             : 

Pekerjaan                       : 

Alamat                           : 

Kecamatan                     : 

Kabupaten/Kota             : 

 Adalah benar orang tua/wali dari mahasiswa 

Nama                              : 

NIM                                : 

Jurusan                           : 

Fakultas                          : 

Bersama ini saya menyatakan menyetujui keinginan anak saya tersebut di atas 

untuk cuti kuliah 

 

Dengan alasan 

 

 

 

Demikianlah persetujuan ini saya buat dengan penuh pemikiran dan 

pertimbangan yang mendalam 

 

Orang tua/wali 

 

 

(.................) 

Catatan: 

Mohon dilampirkan 1 lembar fotocopy KTP orang tua/wali 
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REKOMENDASI DOSEN WALI TENTANG PERMOHONAN PINDAH 

REKOMENDASI DOSEN WALI TENTANG  

PERMOHONAN PINDAH 

 

Saya  sebagai Dosen wali dan mahasiswa berikut ini, 

Nama                            : 

NIM                              : 

Jurusan                         : 

Fakultas                        : 

Tempat/tgl lahir            : 

 Menyatakan tidak k=eberatan apabila kepada mahasiswa tersebut di atas 

diberikan izin pindah 

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk diizinkan  pindah 

Dari: Ke : 

Fakultas : Fakultas : 

Jurusan/Program: Jurusan/prodi 

Dengan Alasan 

 

Demikianlah rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana 

mestinya 

 

Banda Aceh, 

Dosen Wali 

 

 

(......................) 

NIP/NIDN : 
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REKOMENDASI KOORDINATOR PRODI TENTANG PERMOHONAN 

PINDAH 

No            :..................................... 

Kajur/Ka. Prodi.......................... 

FKIP USM 

Mahasiswa berikut ini 

Nama                                   : 

NIM                                     :                       

JURUSAN                           : 

FAKULTAS                        : 

TEMPAT/TGL LAHIR       : 

  

   Benar telah mengajukan permohonan pindah 

Dari: Ke : 

Fakultas : Fakultas : 

Jurusan/Program: Jurusan/prodi 

Dengan Alasan 

Setelah memperhatikan alasan-alasan yang diberikan oleh mahasiswa dan atas rekomendasi Dosen 

wali yang bersangkutan , kami menyatakan tidak keberatan atas permohonan pindah mahasiswa 

tersebut diatas. 

Demikian rekomendasi ini diberikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Banda Aceh, 

Ka.kajur/Ka. Prodi        FKIP 

(..........................) 

NIP/NIDN: 
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          SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA 

 

Kepala-kepala pustaka yang tersebut di bawah ini menerangkan bahwa: 

Nama                                   : 

NIM                                     :                       

JURUSAN                           : 

FAKULTAS                        : 

TEMPAT/TGL LAHIR       : 

 

Untuk keperluan pengajuan pindah di fakultas ............................FKIP USM. 

Maka mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan segala sesuatau 

yang berhubungan dengan peminjaman buku dari perpustakaan terkait. 

1. Batoh, tanggal......................... 

Kepala UPT Perpustakaan USM 

 

 

(.............................) 

NIP : 

 

2. Batoh, tanggal.............................. 

Kdepala pustaka/Ruang Baca jurusan/prodi 

 

 

(........................) 

NIP: 
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UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH 
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Dokumen   : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

Judul          :  REGISTRASI PENGAJUAN PINDAH DARI FKIP USM 

Kode          : Tanggal dikeluarkan  ; 

Area           :   FKIP USM 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  PENGAJUAN PINDAH DARI FKIP USM 

1. Tujuan 

Standar Operasional Prosedir ini bertujuan untuk memberikan penjelasan 

mengenai persyaratan/ tahapan yang diperlukan dalam pengajuan pindah 

dari FKIP USM ke Institusi lain 

2. Defenisi 

Perpindahan dari FKIP USM dapat dilakukan di wal setiap semester pada 

masa yang telah ditetapkan dalam kelender akademik. Alasan pindah dari 

FKIP USM tidak dibatasi, namun demikian mahasiswa yang ingin [indah 

harus mendapatkan persetujuan dari orang tua, dosen wali, ketua jurusan/ka. 

Program studi dan dekan, sebelum rektor mengeluarkan surat pindah. 

Mahasiswa yang sudah mendapatkan pwrsetujuan pindah daari Rektor, 

tidak dibenarkan lagi mengajukan permohonan masuk kembali masuk 

kembalai ke FKIP USM 

3. SOP ini meliputi: 

a. Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan pindah dari 

FKIP USM 

b. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengajuan pindah dari FKIP USM 
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Dokumen   : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

Judul          :  REGISTRASI PENGAJUAN PINDAH DARI FKIP USM 

Kode          : Tanggal dikeluarkan  ; 

Area           :   FKIP USM 

 

Kegiatan 

unit 

Dokumen 
Mhs 

Dosen 

Wali 
Ka.prodi Fak BAAK 

Mahasiswa 

berkonsultasi 

dengan dosen 

wali tentang 

keinginan 

pindah 

1 1     

Mahasiswa 

mengambil 

dokumen 

pindah di  

subbag 

pendidikan 

fakultas 

2   2  Dolumen 

pindah: 

1.Form surat izin 

orang tua 

2.Form 

rekomendasi 

dosen wali 

3. form 

rekomendasi Ka. 

Prodi asal 

4. Form bebas 

Pustaka 

Mahasiswa 

mengisi 

dokumen 

pindah, 

mendapatkan 

persetujuan 

dosen wali, ka, 

prodi dan 

orang tua/wali 

serta 

perlengkapan 

dokumen yang 

3 3 3   Dokumen 

Pindah: 

1. Surat 

permohonan 

pindah 

bermaterai 

2. Dokumen 

pindah 

lengkap  

3. KTM asli 

4. Fotocopy 

KTP oang 
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diperlukan tua/wali 

5. Transkrip 

nilai 

terakhir 

Persyaratan 

administrasi 

lainnya 

      

Mahasiswa 

mengajukan 

permohonan 

pindak kepada 

dekan 

4   4   

Dekan 

menyampaikan 

persetujuan 

pindah kepada 

Rektor 

   5 5 Izin Pindah 

Rektor 

mengeluarkan 

surat pindah 

beserta 

dokumen 

pendukung 

6    6 1. Surat pindah 

2. Fotocopy 

sertifikat 

akreditasi 

prodi 

3. Transkrip 

nilai 

terakhir 

BAAK 

memproses 

status 

administrasi 

mahasiswa 

    7 Surat 

keputusan 

pindah 
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