2014

PRAKATA
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Kebijakan Akademik
Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. Buku ini dimaksudkan untuk
memberikan panduan untuk segala kegiatan yang berkaitan dengan berbagai proses belajar
mengajar di lingkungan Fakultas Kedokteran UKM, sehingga kegiatan pendidikan dapat
berlangsung dengan baik dan teratur.
Apabila ada sesuatu hal yang kurang sesuai setelah dievaluasi, maka akan dilakukan
perbaikan-perbaikan di kemudian hai.
Akhir kata, kiranya buku ini dapat dipergunakan sebagai pedoman proses belajar
mengajar yang baik di FK UKM.
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KEBIJAKAN AKADEMIK
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
Visi:
Pada tahun 2024, Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha menjadi Fakultas
Kedokteran Swasta terbaik di Indonesia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kasih dan
keteladanan Yesus Kristus.

Misi:
1. Menyelenggarakan pendidikan dokter sesuai Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia,
perkembangan ilmu dan teknologi terapan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kasih dan
keteladanan Yesus Kristus.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di berbagai bidang kedokteran.
3. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai bentuk nyata penjabaran nilai-nilai kasih
dan keteladanan Yesus Kristus.

Tujuan:
1. Menghasilkan lulusan dokter layanan primer yang kompeten, profesional, menjunjung tinggi
nilai-nilai kasih dan keteladanan Yesus Kristus
2. Menghasilkan penelitian dalam bidang kedokteran yang diakui di tingkat Nasional maupun
Internasional, serta bermanfaat bagi masyarakat.
3. Menghasilkan berbagai manfaat bagi masyarakat melalui kegiatan pengabdian yang tepat
guna.
4. .
Sasaran:
Sasaran FK UKM adalah target yang terukur, sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan
yang telah ditetapkan.
Sasaran bidang Akademik:
1. Pendidikan:
a. Sasaran: Terselenggaranya kurikulum berbasis kompetensi yang memenuhi standard
nasional.
Indikator: Keberhasilan lulusan dalam Uji Kompetensi Nasional.
Target: rata-rata 95% lulus Uji Kompetensi dalam ujian pertama (first taker).
b. Sasaran: Meningkatnya mutu proses belajar mengajar, meliputi perancangan,
pembelajaran dan evaluasi hasil belajar.
Indikator: IPK dan lama studi.
Target:
- IPK lulusan rata-rata 3,00
- 90 % lulus tepat waktu
- Ratio dosen: mahasiswa 1:10 untuk tahap sarjana; 1: 5 untuk tahap profesi.
- FK memfasilitasi minimal 3 dosen pertahun untuk studi S3
- 99% lulusan yang bekerja sesuai dengan kompetensinya
- Masa tunggu rerata lulusan untuk mendapat kerja 3,0 bulan
- Akseptansi lulusan oleh institusi : baik.
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c.

Sasaran: Meningkatnya mutu Pendidikan sesuai dengan Standard Nasional Pendidikan.
Indikator: Status akreditasi.
Target: Program Studi Terakreditasi A oleh BAN PT pada tahun 2015.

2.

Penelitian
Sasaran: Meningkatnya jumlah dan mutu penelitian.
Indikator:
- Jumlah penelitian yang diterima untuk presentasi poster/lisan di tingkat nasional,
regional Asia Pasifik dan Internasional.
- Jumlah penelitian yang dimuat dalam Jurnal Ilmiah nasional.
- Perolehan hibah penelitian berskala nasional.
Target:
a. Minimal 3 penelitian pertahun dipresentasikan di tingkat nasional. Satu penelitian
dipresentasikan di tingkat Asia Pasifik dan satu di tingkat Internasional.
b. Minimal 3 penelitian pertahun dimuat dalam Jurnal Nasional terakreditasi
c. Memperoleh minimal 4 hibah penelitian pertahun.

3.

Pengabdian:
Sasaran: meningkatnya jumlah dan mutu pengabdian kepada masyarakat.
Indikator: Frekuensi pengabdian dan jumlah masyarakat yang dilayani.

Strategi pencapaian:
1. Bidang Pendidikan:
a. Melakukan evaluasi dan revisi kurikulum secara berkala
b. Meningkatkan fasilitas pembelajaran termasuk mengembangkan sistem informasi
manajemen dan penyediaan materi pembelajaran dan kepustakaan berbasis web.
c. Menjalankan sistem penjaminan mutu
d. Memfasilitasi dosen tetap untuk studi lanjut S3.
e. Meningkatkan kerjasama dengan Rumah Sakit Pendidikan
2. Bidang Penelitian
a. Meningkatkan penelitian di bidang kedokteran
b. Meningkatkan fasilitas laboratorium Pusat Penelitian Ilmu Kedokteran
c. Mengikutsertakan mahasiswa dalam penelitian kedokteran
d. Meningkatkan kerja sama dengan instansi dalam dan luar negeri dalam bidang
penelitian
3. Bidang Pengabdian Masyarakat:
a. Kerjasama dengan berbagai instansi untuk meningkatkan pengabdian berupa pengobatan
massal, bakti sosial dan khitanan massal.
b. Mengadakan kegiatan donor darah rutin
c. Meningkatkan peran serta mahasiswa dan unit kegiatan mahasiswa untuk melakukan
pengabdian masyarakat sebagai perwujudan nilai-nilai kasih dan mengikuti keteladanan
Yesus Kristus.
Core value:
I CARE (Integrity, Compassion, Accountability, Respect for others, Excellent)

Kebijakan Akademik FK UKM- 2

I.

SISTEM PENDIDIKAN

Pada dasarnya setiap satuan pendidikan memiliki sistem untuk menghasilkan lulusan yang
berkualitas. Sistem pendidikan tinggi dilihat sebagai sebuah proses akan memiliki empat tahapan
pokok yaitu (1) Masukan; (2) Proses; (3) Luaran; dan (4) hasil ikutan (outcome). Yang termasuk
dalam katagori masukan antara lain adalah dosen, mahasiswa, buku, staf administrasi dan teknisi,
sarana dan prasarana, dana , dokumen kurikulum, dan lingkungan. Yang masuk dalam katagori
proses adalah proses pembelajaran, proses penelitian, proses manajemen. Yang dikatagorikan
luaran adalah lulusan, hasil penelitian dan karya IPTEKS lainnya, sedang yang termasuk dalam
katagori hasil ikutan (outcome) antara lain adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat
terhadap luaran perguruan tinggi, kesinambungan, peningkatan mutu hidup masyarakat dan
lingkungan.
Sistem pendidikan yang baik didukung oleh beberapa unsur yang baik pula, antara lain : (1)
Organisasi yang sehat; (2) Pengelolaan yang transparan dan akuntabel; (3) Ketersediaan Rencana
Pembelajaran dalam bentuk dokumen kurikulum yang jelas dan sesuai kebutuhan pasar kerja; (4)
Kemampuan dan Ketrampilan sumberdaya manusia di bidang akademik dan non akademik yang
handal dan profesional; (5) Ketersediaan sarana-prasarana dan fasilitas belajar yang memadai,
serta lingkungan akademik yang kondusif. Dengan didukung kelima unsur tersebut, perguruan
tinggi akan dapat mengembangkan iklim akademik yang sehat, serta mengarah pada ketercapaian
masyarakat akademik yang professional.

Gambar 1. Sistem Pendidikan Tinggi
Setelah melalui proses pembelajaran yang baik, diharapkan akan dihasilkan lulusan FK
UKM yang berkualitas. Indikator FK UKM adalah mutu lulusan adalah (1) IPK; (2) Lama Studi
dan (3) Predikat kelulusan yang disandang. Namun untuk dapat mencapai keberhasilan, FK UKM
menjamin agar lulusannya dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan mengisi dunia kerja.
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Pendidikan di Fakultas Keokteran Universitas Kristen Maranatha diselenggarakan dengan
menggunakan Kurikulum Berbasi Kompetensi. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) untuk
pendidikan kedokteran dasar difokuskan pada 7 area kompetensi.
Area kompetensi yang dimaksud adalah :
1. Komunikasi efektif
2. Keterampilan klinis dasar
3. Penerapan prinsip ilmu biomedik, klinik, perilaku dan epidemiologi dalam praktek
kedokteran keluarga
4. Pengelolaan masalah kesehatan dalam keluarga dan masyarakat secara komprehensif,
holistik, terus menerus, terkoordinasi dan terkolaborasi dalam IKM
5. Mengakses, menilai secara kritis dan mengelola setiap informasi
6. Kepekaan diri, mawas diri dan pengembangan diri
7. Menjunjung tinggi profesionalisme, moral dan etika dalam berpraktek
PRINSIP KBK FK UKM
 Problem based learning
 Integrated curriculum
 Early clinical exposure
 Student centered learning
 Learning strategy : PBL/HBL/CBL/SBL, etc
 Clinical education : preceptor
 Consistent assessment
 Information technology
 Proactive preparation
Proses pembelajaran yang dilakukan di pendidikan tinggi tidak hanya sekedar suatu proses
transfer of knowledge, namun benar-benar merupakan suatu proses pembekalan yang berupa
method of inquiry seseorang yang berkompeten dalam berkarya di masyarakat. Elemen-elemen
kompetensinya adalah sebagai berikut:
1. Komunikasi efektif
2. Keterampilan klinis dasar
3. Penerapan prinsip ilmu biomedik, klinik, perilaku dan epidemiologi dalam praktek
kedokteran keluarga
4. Pengelolaan masalah kesehatan dalam keluarga dan masyarakat secara komprehensif,
holistik, terus menerus, terkoordinasi dan terkolaborasi dalam IKM
5. Mengakses, menilai secara kritis dan mengelola setiap informasi
6. Kepekaan diri, mawas diri dan pengembangan diri
7. Menjunjung tinggi profesionalisme, moral dan etika dalam berpraktek
Proses pembelajaran Student Centered Learning, dosen memiliki peran yang penting seperti :
a. Bertindak sebagai fasilitator dan motivator dalam proses pembelajaran.
b. Mengkaji kompetensi matakuliah yang perlu dikuasai mahasiswa di akhir pembelajaran
c. Merancang strategi dan lingkungan pembelajaran dengan menyediakan berbagai pengalaman
belajar yang diperlukan mahasiswa dalam rangka mencapai kompetensi yang dibebankan
pada matakuliah yang diampu.
d. Membantu mahasiswa mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan
dalam memecahkan permasalahan nyata.
e. Mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar mahasiswa yang relevan
dengan kompetensinya.
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Semester
Adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 – 19 minggu perkuliahan atau kegiatan
terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 – 4 minggu kegiatan penilaian.
Satuan Kredit (SK)
Kegiatan perkuliahan 1 SK per blok
Satuan Kredit selanjutnya disingkat SK dengan takaran penghargaan terhadap pengalaman
belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak
2 jam perkuliahan.
Kegiatan tutorial 2 SK per blok
Satuan Kredit selanjutnya disingkat SKS dengan takaran penghargaan terhadap pengalaman
belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal dalam hal ini kegiatan
tutorial per minggu sebanyak 2 kali pertemuan tutorial masing-masing 3 jam.
Kegiatan laboratorium medik dasar 1 SK per blok
Satuan Kredit selanjutnya disingkat SK dengan takaran penghargaan terhadap pengalaman
belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal dalam hal ini
laboratorium medik dasar per minggu rata-rata sebanyak 3 kali pertemuan masing-masing 3
jam
Kegiatan keterampilan medik dasar 1 SK per blok
Satuan Kredit selanjutnya disingkat SK dengan takaran penghargaan terhadap pengalaman
belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal dalam hal ini
keterampilan medik dasar per minggu sebanyak 1 kali pertemuan masing-masing 2 jam
Karya Tulis Ilmiah
Nilai empat SK kegiatan penelitian, penulisan skripsi dan sejenisnya setara dengan kegiatan
yang diselenggarakan tiga sampai empat jam tiap minggu selama satu semester.

II.

PROGRAM PENDIDIKAN

Tujuan dan Arah Pendidikan
Program Sarjana dan Profesi diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai
berikut :
a. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga
mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian
masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya.
b. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan
bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan
sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama.
c. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang
keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat.
d. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian yang
merupakan keahliannya.
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Beban Studi
Untuk beban studi Program Sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat)
SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 8
(delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan
selama-lamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah.
Beban studi program profesi 30-40 SKS
Kurikulum
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan
pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum dapat diartikan sebuah
program yang berupa dokumen program dan pelaksanaan program. Dokumen kurikulum
dapat dirupakan rincian mata kuliah, silabus, rancangan pembelajaran, sistem evaluasi
keberhasilan, dan lain-lain. Kurikulum sebagai pelaksanaan program adalah bentuk
pembelajaran yang nyata-nyata dilakukan.
Kurikulum di Universitas Kristen Maranatha disusun dengan memperhatikan standar
nasional pendidikan, peraturan-peraturan tentang kurikulum, prinsip diversifikasi, visi, misi
dan tujuan Universitas Kristen Maranatha dan Fakultas/Jurusan/Program Studi.
Kurikulum perlu mengantisipasi perubahan yang terjadi dalam bidang teknologi, sosial,
tuntutan industri dan masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi kurikulum harus dilaksanakan
secara berkala. Selain itu, evaluasi kurikulum secara berkala juga merupakan sarana untuk
melaksanakan koreksi dan pengembangan.
Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri dari:
1. Kurikulum Inti
Merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu
program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional.
Kurikulum inti untuk setiap program studi pada program sarjana, program magister, dan
program diploma ditetapkan oleh Menteri.
Kurikulum inti program sarjana berkisar antara 40% - 80% dari jumlah SKS kurikulum
program sarjana.
2. Kurikulum Institusional
Merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum
pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang
disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas
Fakultas keodokteran Universitas Kristen Maranatha.
Evaluasi kurikulum perlu dilakukan secara periodik dengan komprehensif dan obyektif,
meliputi berbagai komponen/unsur pembelajaran yang mendukung kurikulum. Revisi
kurikulum makro dapat dilakukan setiap 4 tahun, tetapi revisi kurikulum mikro dapat
dilakukan tiap tahun untuk tahun akademik baru dengan dasar hasil evaluasi kurikulum.
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Model penyusunan kurikulum :
Analisis SWOT
(scientific vision)

Tracer Study Need
Assesment
(Market signal)

(1)
(1)

Profil Lulusan

Tujuan Pendidikan
(kompetensi)

(2)
(2)

Kompetensi Lulusan

(3)
(3)

Bahan Kajian

Kedalaman dan
Keluasan kajian (SKS)
Distribusi kedalam MK

Mata Kuliah (SKS)
Bahan Ajar (silabus)

(4)
(4)
(5)
(5)

Rancangan
Pembelajaran

(7)
(7)

Metoda Pembelajaran

(8)
(8)

(6)
(6)

III.

Menyusun struktur kurikulum
(distribusi ke dalam semester)

ADMISI

Admisi adalah proses pemberian status mahasiswa kepada pelamar yang hendak menempuh
studi pada Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha, berdasarkan program :
1. Penerimaan mahasiswa baru.
2. Penerimaan mahasiswa warga negara asing.

Admisi Penerimaan Mahasiswa Baru
Penerimaan calon mahasiswa baru di Universitas Kristen Maranatha diselenggarakan melalui
Ujian Saringan Masuk (USM) yang dilakukan dalam beberapa periode. Calon mahasiswa
yang diterima adalah yang lulus seleksi USM dan memenuhi persyaratan yang ditentukan
oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru. Rincian mengenai admisi penerimaan mahasiswa
baru tercantum dalam panduan akademik masing-masing prodi.
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IV. PERWALIAN
Beban normal dosen wali adalah 20 (dua puluh) orang mahasiswa per semester sehingga
dosen dapat mengenal setiap mahasiswa yang dibinanya. Untuk hal tersebut dosen
menyediakan waktu minimal 1 (satu) jam per minggu untuk konsultasi terhadap masalahmasalah yang dihadapi oleh para mahasiswanya.
Perwalian adalah kegiatan konsultasi antara Pembimbing Akademik (Dosen Wali) dengan
mahasiswa dibawah bimbingannya. Perwalian yang dilakukan dalam rangka pengisian
Formulir Rencana Studi (FRS) dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan Fakultas/Jurusan/
Program Studi. Kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan mahasiswa, evaluasi hasil
pembelajaran dan rencana kegiatan pembelajaran berikutnya, termasuk kegiatan-kegiatan
kemahasiswaan yang berkaitan dengan akademik dan soft skill. Konsultasi antara
Pembimbing Akademik (Dosen Wali) dan mahasiswa dapat dilakukan sepanjang waktu
setiap semester, dilaksanakan di dalam kampus Universitas Kristen Maranatha.
Pengisian FRS wajib dilakukan oleh :
1. Semua mahasiswa yang aktif.
2. Mahasiswa yang sedang menunggu Ujian Sidang Karya Tulis Ilmiah/Skripsi.
3. Mahasiswa yang sedang mengerjakan Karya Tulis Ilmiah / Skripsi.
Beban studi yang diambil mahasiswa minimal (tidak kurang dari 12 SKS), kecuali memang
mata kuliah yang harus ditempuh mahasiswa tersebut sudah habis
Pembimbing Akademik (Dosen Wali) memiliki kewajiban antara lain :
a. Memeriksa kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang
dibimbingnya agar dapat mengikuti program pendidikan dalam semester yang sedang
berlangsung dengan lancar.
b. Mengarahkan dan membantu mahasiswa dalam menyusun program studinya, antara
lain dalam mengisi FRS atau memberikan pertimbangan mengenai mata kuliah yang
sebaiknya diambil untuk semester yang akan berjalan.
c. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa mengenai jumlah blok yang sebaiknya
diambil mahasiswa dengan memperhatikan Indeks Prestasi (IP) atau Indeks Prestasi
Kumulatif (IPK) yang telah dicapainya.
d. Mengikuti perkembangan studi setiap mahasiswa bimbingannya sehingga dapat
mengantisipasi sedini mungkin hambatan-hambatan yang mungkin timbul dalam studi
mereka.
e. Memberikan konsultasi kepada mahasiswa bimbingannya yang menghadapi kesulitan
dalam menyelesaikan studinya. Apabila mahasiswa tersebut memerlukan bimbingan
dan konseling yang lebih intensif, dapat meneruskannya antara lain kepada
Maranatha Student Development and Counseling Center atau kepada Biro Konsultasi
Psikologi Universitas Kristen Maranatha.
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V.

BEBAN STUDI MAHASISWA DAN PENDAFTARAN RENCANA STUDI

Beban Studi Mahasiswa Baru
Mahasiswa baru yang memasuki semester dikenakan beban studi secara paket
Bagi yang tidak mengambil beban studi sesuai dengan paket harus mendapatkan dispensasi
dari Dekan masing-masing Fakultas.
Mahasiswa baru dengan beban studi kurang dari paket namun tidak memiliki dispensasi dari
Dekan akan tetap dikenakan biaya beban studi sama dengan biaya paket yang berlaku bagi
mahasiswa semester Fakultas/Program studi yang bersangkutan.
Beban Studi Mahasiswa Lama
1. Mahasiswa lama yang memasuki semester berikutnya dikenakan beban studi secara
paket
2. Mahasiswa yang pada awal semester tidak melakukan perwalian akan dikenakan biaya
pengembangan dan daftar ulang. Mahasiswa yang bersangkutan dikenakan status Tanpa
Kabar.
3. Perubahan Rencana Studi (PRS) hanya diselenggarakan apabila :
a. Ada pengambilan blok yang tidak sesuai dengan rencana studi
4. Penetapan/pemilihan blok yang akan diambil ditentukan dengan memperhatikan :
a. Prasyarat, diatur oleh Fakultas/Program Studi masing-masing.
b. Jadwal Ujian, Perkuliahan, Tutorial, Laboratorium medik dasar, keterampilan medik
dasar ditetapkan oleh Fakultas/Program Studi masing-masing.
c. Adanya pertimbangan khusus dari dosen wali dengan seijin Ketua Program
Studi/Dekan.
5. Dokumen Kontrak Beban Studi (DKBS) wajib diambil di Fakultas/ Program Studi
masing-masing dan diperiksa kembali oleh mahasiswa. Kelalaian pengambilan atau
pemeriksaan DKBS dengan segala akibatnya menjadi tanggung jawab mahasiswa
sepenuhnya.
6. DKBS yang sah digunakan sebagai bahan perhitungan biaya studi dan tanda pengenal
peserta kuliah/tutorial/laboratorium medik dasar/keterampilan medik dasar/ujian.
7. Dispensasi yang diberikan oleh Fakultas/Program Studi dapat berbentuk :
a. Dispensasi beban studi yang tidak sesuai dengan paket (diskursif blok)
8. Mahasiswa yang masih memiliki tunggakan keuangan pada semester sebelumnya tidak
diijinkan mengikuti pendidikan selanjutnya sebelum hal tersebut diselesaikan.
9. Kontrak pengambilan beban studi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan,
termasuk kewajiban pembayarannya dan tidak dapat dibatalkan sebagian atau
seluruhnya, kecuali ada perubahan penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar (PBM).
10. Mahasiswa yang melalaikan pembayaran kewajiban keuangan studinya dapat dikenakan
sanksi:
a. Biaya administrasi.
b. Tidak dapat mengetahui dan tidak berhak atas hasil studi yang telah diperoleh
sampai dengan yang bersangkutan melunasi tunggakannya, paling lambat 1 (satu)
semester berikutnya.
c. Bila melebihi batas waktu yang ditentukan dan pelunasan tunggakan belum
dipenuhi, maka nilai mahasiswa yang bersangkutan akan ditangguhkan.
d. Tidak mendapat ijin untuk mengikuti semua jenis perkuliahan berikutnya.
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VI. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR
Proses Belajar-Mengajar (selanjutnya disingkat PBM)
PBM dapat diselenggarakan dalam beberapa bentuk :
1. Reguler (KBK)
Merupakan standard penyelenggaraan PBM dengan mengikuti ketentuan-ketentuan
pendidikan yang telah ditetapkan.
2. Remedial
Diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kelulusan kegiatan PBM (Blok) dengan
cara memberikan ujian ulangan setelah ujian utama.
Huruf mutu Nilai Akhir adalah C

Karya Tulis Ilmiah / Skripsi
Ujian akhir program studi suatu program sarjana, terdiri atas ujian komprehensif dan ujian
karya tulis atau ujian skripsi.
Kegiatan penyusunan Karya Tulis Ilmiah/Skripsi bertujuan untuk melatih mahasiswa
membuat rencana kerja guna mencapai target yang direncanakan, memanfaatkan berbagai
ilmu, informasi dan kemampuan yang dimiliki untuk menganalisis juga memberikan
saran/masukan, juga melatih mahasiswa menyusun laporan ilmiah.

Ketentuan Karya Tulis Ilmiah / Skripsi
1.
Mahasiswa telah menempuh sejumlah Blok yang telah ditentukan oleh
Fakultas/Program Studi dan tercantum dalam KRS yang sedang berjalan.
2.
Mata Kuliah Karya Tulis Ilmiah / Skripsi tercantum dalam Dokumen Kontrak Beban
Studi (DKBS) semester berjalan.
3.
Bobot SKS Skripsi/Tugas Akhir ditentukan oleh Fakultas / Program Studi masingmasing.
4.
Masa berlaku Karya Tulis Ilmiah / Skripsi meliputi proses pembuatan Karya Tulis
Ilmiah / Skripsi , Ujian Sidang Karya Tulis Ilmiah / Skripsi, hingga selesainya buku
Karya Tulis Ilmiah / Skripsi.
5.
Karya Tulis Ilmiah / Skripsi harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) semester dan
dapat diperpanjang 1 (satu) semester lagi atas persetujuan dosen pembimbing. Bila
masa berlaku sebuah topik Karya Tulis Ilmiah / Skripsi sudah terlampaui, maka topik
tersebut harus diganti dengan topik yang baru.
6.
Jumlah dosen pembimbing 2 (dua) orang, yaitu Dosen Pembimbing Utama dan
Pembimbing Pendamping (bila diperlukan).
7.
Karya Tulis Ilmiah / Skripsi dinyatakan gugur apabila :
a. Tidak dapat diselesaikan sesuai masa berlaku yang ditentukan pada poin (5).
b. Tidak berhasil dinyatakan lulus dalam maksimal 2 (dua) kali Ujian Sidang Karya
Tulis Ilmiah / Skripsi
c. Karya Tulis Ilmiah / Skripsi terbukti merupakan hasil plagiarisme atau kecurangan
lainnya.
Pembimbing Karya Tulis Ilmiah / Skripsi
Pembimbing Karya Tulis Ilmiah / Skripsi adalah tenaga pengajar yang memiliki salah satu
atau lebih kualifikasi akademik yang relevan :
a. Bergelar Doktor
b. Bergelar Magister (dengan jenjang akademik minimal Lektor)
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c.
d.

Jika butir a, b tidak terpenuhi, Dekan dapat menentukan kebijakan yang lain.
Berasal dari kelompok bidang kompetensi yang sesuai dengan bidang kajian KTI

Persyaratan Mengikuti Sidang Karya Tulis Ilmiah / Skripsi
1. Mahasiswa telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi akademik yang
ditetapkan oleh masing-masing Fakultas/Program Studi (minimal jumlah SKS yang telah
ditempuh dan lulus, dan lain-lain) juga menyelesaikan kewajiban keuangan.
2. Mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang bersangkutan.
3. IPK minimum 2,00 (dua koma nol nol).
Ujian Sidang Karya Tulis Ilmiah / Skripsi
1. Ujian Sidang Karya Tulis Ilmiah / Skripsi dipimpin oleh dosen Pembimbing Karya Tulis
Ilmiah / Skripsi mahasiswa yang bersangkutan, dihadiri oleh minimal 2 (dua) dan
maksimal 3 (tiga) dosen Penguji dengan kompetensi yang sesuai dengan topik Karya
Tulis Ilmiah / Skripsi.
2. Ketentuan Dosen Penguji Karya Tulis Ilmiah / Skripsi adalah tenaga pengajar yang
memenuhi paling sedikit salah satu kualifikasi berikut :
a. Bergelar Doktor, atau
b. Bergelar Magister dan memiliki jenjang jabatan akademik minimal Asisten Ahli, atau
c. Jika butir a, b tidak terpenuhi, Dekan dapat menentukan kebijakan yang lain.
d. Berasal dari kelompok bidang kompetensi yang sesuai dengan bidang kajian KTI
3. Komponen Nilai Karya Tulis Ilmiah / Skripsi terdiri atas nilai bimbingan dari dosen
Pembimbing dan nilai Ujian Sidang Karya Tulis Ilmiah / Skripsi dari dosen Penguji.
4. Bobot nilai untuk dosen Pembimbing dan dosen Penguji dalam menghitung Nilai
Skripsi/Tugas Akhir ditentukan oleh Fakultas/Program Studi.

VII. EVALUASI STUDI MAHASISWA
Evaluasi Studi
Evaluasi Studi adalah :
1. Evaluasi keberhasilan usaha belajar mahasiswa, dilakukan dengan cara mendapatkan
informasi mengenai sejauh mana mahasiswa telah mencapai tujuan yang dirumuskan
dalam kurikulum.
2. Evaluasi keberhasilan studi semester dilakukan pada tiap akhir semester, meliputi nilai
kegiatan PBM yang diambil mahasiswa selama satu semester. Hasil evaluasi ini
digunakan untuk menentukan jumlah beban studi yang boleh diambil mahasiswa yang
bersangkutan.
Bentuk Evaluasi Studi
Evaluasi keberhasilan usaha belajar mahasiswa dilakukan dengan melibatkan dosen wali,
dengan bentuk konsultasi dan intervensi intensif untuk meningkatkan prestasi mahasiswa,
pada periode perwalian ataupun pada periode lainnya.
Evaluasi Hasil Studi
Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh PBM dengan jumlah kredit sesuai dengan
program studi masing-masing, oleh Fakultas dinyatakan telah menyelesaikan program
pendidikan.
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Evaluasi Hasil Studi Program Sarjana
Syarat-syarat mahasiswa dapat dinyatakan telah menyelesaikan program sarjana, sebagai
berikut :
1.
Mencapai IPK  2,5 (dua koma lima).
2.
Tidak terdapat huruf mutu E.
3.
Batas maksimum nilai D yang diizinkan ditentukan oleh program studi masing-masing.

Sistem Penilaian
Sistem penilaian secara rinci dijelaskan pada panduan akademik program studi pendidikan
dokter dan panduan akademik program studi pendidikan dokter gigi.
Berikut ini arti huruf mutu dan nilai bobotnya.

1.

Huruf Mutu

Arti

Nilai Bobot

A
B+
B
C+
C
D
E

Istimewa
Baik Sekali
Baik
Cukup Baik
Cukup
Kurang
Buruk

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,0
0

Huruf Mutu T
Huruf Mutu T adalah huruf mutu yang diberikan sebagai pengganti nilai yang tertunda
karena belum memenuhi standard yang ditentukan
Persyaratan di atas harus dipenuhi mahasiswa dalam batas waktu yang ditentukan oleh
Fakultas/Jurusan/Program Studi.
Setelah persyaratan dipenuhi maka huruf mutu T diganti menjadi huruf mutu A, B+, B,
C+, C, D atau E ;

2.

Huruf Mutu F
Jika persyaratan belum dipenuhi hingga batas waktu yang ditentukan oleh Jurusan/
Fakultas/Program Studi, maka huruf mutu T akan menjadi huruf mutu F berdasarkan
pengajuan dari Jurusan/ Fakultas/Program Studi.
Huruf mutu F tidak digunakan dalam perhitungan IPK juga tidak diperhitungkan
sebagai SKS yang telah ditempuh.
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VIII. INDEKS PRESTASI
Indeks Prestasi (IP)
Indeks Prestasi (IP) adalah nilai kredit rata-rata yang merupakan satuan nilai akhir yang
menggambarkan mutu proses belajar mengajar tiap semester.
Dapat diartikan sebagai besaran/angka yang menyatakan prestasi mahasiswa pada satu
semester.
Indeks Prestasi adalah jumlah angka mutu dibagi dengan jumlah kredit pada satu semester
dan dinyatakan dalam bilangan dengan dua angka desimal dibelakang koma, yang ditentukan
dengan rumus sebagai berikut :
 (K x N)
IP 
K
Dimana :
K
= Bobot Kredit masing-masing mata kuliah (SKS)
N
= Nilai Bobot masing-masing mata kuliah yaitu :
A=4; B+=3,5; B=3; C+=2,5; C=2; D=1; E=0
=
Jumlah kredit mata kuliah (SKS) yang diambil pada semester yang
K
bersangkutan.
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran yang menunjukkan prestasi mahasiswa mulai
awal kuliah sampai semester terakhir yang telah ditempuh, secara kumulatif dan dihitung
dengan rumus sebagai berikut :
n

IPK 

 (K .N )
i

i 1

n

K
i 1

Dimana :
Ki =
Ni

=

i

i

Jumlah SKS keseluruhan mata kuliah yang diambil seorang
mahasiswa mulai semester pertama hingga semester ke n.
Nilai bobot masing-masing mata kuliah yang diambil sejak
semester pertama hingga semester ke n
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IX. KELULUSAN, PREDIKAT KELULUSAN GELAR AKADEMIK
DAN SEBUTAN
Predikat Kelulusan
1.
Predikat kelulusan terdiri dari 3 tingkat yaitu : memuaskan, sangat memuaskan dan
dengan pujian yang dinyatakan pada transkrip akademik.
2.
Indeks Prestasi Kumulatif ditentukan sebagai dasar penentuan predikat kelulusan
sebagaimana ditentukan pada tabel dibawah ini.
3.
Predikat kelulusan dengan pujian (Cum Laude) ditentukan juga dengan memperhatikan
masa studi maksimum yaitu n tahun (n = masa studi sesuai kurikulum) ditambah :
Dua (2) semester untuk Program Sarjana,

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Predikat Kelulusan

2,00 – 2,75
2,76 – 3,50
3,51 – 4,00

Memuaskan
Sangat Memuaskan
Dengan Pujian (Cum Laude)

Gelar Akademik dan Sebutan
Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha berhak menyandang gelar
akademik dan sebutan :
Sarjana Kedokteran untuk Program Pendidikan Sarjana Kedokteran
Sarjana Kedokteran Gigi untuk Program Pendidikan Sarjana Kedokteran Gigi
Dokter untuk untuk Program Pendidikan Profesi Dokter
Dokter Gigi untuk untuk Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi

X.

PENGHENTIAN STUDI

Penghentian Studi
Penghentian studi terdiri atas :
A. Penghentian Studi Sementara
Adalah penghentian studi yang dikenakan pada mahasiswa dalam jangka waktu tertentu
dikarenakan hal-hal tertentu. Penghentian studi sementara dibagi menjadi :
1. Status mahasiswa: Cuti
Diberikan pada mahasiswa yang secara prosedural mengajukan cuti dan disetujui oleh
Dekan. Cuti ini harus diajukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum perwalian
dimulai. Mahasiswa berhak menyampaikan permohonan cuti setelah mengikuti
program pendidikan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester berturut-turut di
Universitas Kristen Maranatha.
Cuti diberikan maksimal 2 kali berturut-turut dan total 4 semester selama mahasiswa
menempuh kuliah di Universitas Kristen Maranatha.
2. Status mahasiswa : Tanpa Kabar
Diberikan kepada mahasiswa yang tidak melakukan perwalian untuk semester yang
akan datang.
3. Status mahasiswa : skorsing, diberikan kepada mahasiswa sebagai sanksi akademik
Penghentian studi sementara tidak diberlakukan untuk semester yang telah lalu (tidak
berlaku surut).
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Untuk penghentian studi sementara yang disebabkan oleh pemberian sanksi
akademik akibat pelanggaran ketentuan Universitas Kristen Maranatha, jangka waktu
sanksi akademik tersebut diperhitungkan dalam masa studi mahasiswa yang
bersangkutan.
Penghentian Studi Tetap
Penghentian studi tetap yang ditetapkan oleh Rektor, disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut
1.
Mahasiswa yang lebih dari 2 (dua) kali berturut-turut tidak melakukan perwalian.
2.
Mahasiswa melanggar norma kesusilaan, norma kepatutan, atau norma hukum yang
mengakibatkan mahasiswa dijatuhi hukum pidana.
3.
Melakukan pelanggaran yang dinilai berat serta mencemarkan nama baik Universitas
Kristen Maranatha, berdasarkan pertimbangan pimpinan Fakultas.
4.
Mahasiswa yang yang tidak mencapai prestasi akademik yang disyaratkan oleh
Fakultas.
5.
Mahasiswa yang belum menyelesaikan studi hingga batas waktu yang telah ditentukan,
yaitu untuk program sarjana selambat-lambatnya 14 semester dan program profesi
selambat-lambatnya 6 semester.

XI.

PENGUNDURAN DIRI

Pengunduran diri mahasiswa dilakukan melalui surat permohonan pengunduran diri ke
Fakultas/Program Studi. Permohongan pengunduran diri disetujui dan Universitas Kristen
Maranatha akan menerbitkan Surat Keterangan bagi yang bersangkutan apabila seluruh
kewajiban mahasiswa yang bersangkutan telah diselesaikan (kewajiban administrasi
keuangan dan akademik).

XII.

SANKSI

Guna menjaga dan memelihara ketertiban proses penyelenggaraan pendidikan serta
menjamin mutu hasil pendidikan, maka perlu ditetapkan sanksi-sanksi pelanggaran baik
terhadap ketentuan tertib akademik maupun tertib administrasi yang harus dipenuhi oleh para
mahasiswa.
Ketentuan Umum
Ketentuan umum sanksi akademik akan diberikan bagi :
1.
Mahasiswa yang tidak mengikuti perwalian.
2.
Mahasiswa yang menyebabkan kerusakan/kehilangan barang/alat milik Universitas
Kristen Maranatha sehingga sebagai akibat dari kelalaian/kesalahannya diharuskan
mengganti barang/alat tersebut dan/atau dikenakan sanksi akademik.
3.
Mahasiswa yang mengambil sebagian atau seluruhnya hasil karya mahasiswa lain
(mengutip atau menulisnya kembali) dan mengakuinya sebagai hasil karya sendiri.
4.
Mahasiswa yang mencemarkan nama baik Universitas Kristen Maranatha didalam
maupun diluar kampus, atau berkaitan dengan tindak pidana.
5.
Mahasiswa yang melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam janji
mahasiswa yang ditandatangani pada saat masuk ke Universitas Kristen Maranatha.
6.
Mahasiswa yang melanggar tata tertib dalam ketentuan bab XIII.
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Macam-macam Sanksi
A. Sanksi akademik
Sanksi akademik terdiri dari :
1. Sanksi akademik yang ditetapkan oleh Rektor, antara lain : teguran tertulis,
penghentian studi sementara atau penghentian studi tetap. Alasan pemberian sanksi
yaitu
pelanggaran
peraturan-peraturan
akademik
Universitas/
Fakultas/Jurusan/Program Studi, mencemarkan nama baik almamater atau
melakukan tindakan yang berkaitan dengan tindak pidana.
2. Sanksi akademik yang ditetapkan oleh Dekan, antara lain :
 Teguran lisan atau tertulis.
 Pemberian nilai 0,00 (nol koma nol nol) pada satu atau beberapa komponen
nilai ujian.
 Pemberian nilai huruf E pada satu atau beberapa ujian.
 Pengguguran
nilai
ujian
bagi
mahasiswa
yang
melakukan
kecurangan/ketidakjujuran saat ujian.
 Penghentian studi sementara (skorsing).
 Diajukan sebagai mahasiswa putus kuliah (penghentian studi tetap) kepada
Rektor.
B. Sanksi administrasi yang berkaitan dengan peraturan lainnya, yaitu pembayaran
kewajiban keuangan, dan lain-lain.
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XIII. TATA TERTIB MAHASISWA
Tata Tertib Umum
Setiap mahasiswa Universitas Kristen Maranatha wajib mentaati tata tertib sebagai berikut :
1.
Bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen, asisten, karyawan, juga sopan terhadap
sesama mahasiswa serta menempatkan diri dengan baik dalam suasana kekeluargaan
Almamater.
2.
Berpakaian sopan, rapi dan harus bersepatu dalam mengikuti segala kegiatan di
Universitas Kristen Maranatha.
3.
Dilarang mendatangi rumah pimpinan, dosen, atau asisten yang berkenaan dengan
kegiatan
akademik
kecuali
ada
surat
pengantar
dari
pimpinan
Universitas/Fakultas/Jurusan/Program Studi.
4.
Seluruh aktivitas akademik dihentikan selama waktu kebaktian Universitas yaitu setiap
hari Jumat pukul 11.00 – 13.00.
5.
Dilarang menempelkan pengumuman atau poster di kampus Universitas Kristen
Maranatha tanpa seijin Kepala Biro Administrasi Pendayagunaan Sarana & Prasarana
dan atau pihak yang berwenang.
6.
Tidak menyelenggarakan kegiatan-kegiatan atau pertemuan-pertemuan (seminar,
pelatihan, dsb), dengan menggunakan fasilitas milik Universitas Kristen Maranatha
tanpa sepengetahuan dan seijin Rektor/Dekan/Pejabat yang berwenang.
7.
Mahasiswa dilarang membawa kendaraan pribadi ke dalam kampus Universitas Kristen
Maranatha selama 2 (dua) semester pertama. Setelah itu, mahasiswa diperkenankan
membawa kendaraan pribadi ke dalam kampus dengan menunjukkan Kartu Tanda
Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku kemudian menempatkan kendaraannya secara
teratur di tempat yang telah disediakan.
8.
Tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan perkelahian, keresahan dan kegiatan
bernuansa SARA di dalam kampus atau memakai kampus sebagai ajang percaturan
politik praktis.
9.
Menjaga dan memelihara gedung/halaman serta peralatan atau perlengkapan milik
Universitas Kristen Maranatha.
10. Seorang mahasiswa yang karena kelalaian/kesalahan sendiri menyebabkan kerusakan
atau kehilangan terhadap peralatan atau perlengkapan milik Universitas Kristen
Maranatha, diharuskan menggantinya.
11. Dilarang merokok selama berada di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
12. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar kepatutan dan bertentangan dengan
kesusilaan.
13. Tidak memiliki atau membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan dan
menggunakan minuman keras/obat terlarang /narkotika serta senjata api atau senjata
tajam.
14. Tidak melakukan kegiatan atau bertransaksi dalam bentuk apapun yang mengarah pada
perjudian.
Tata Tertib Perkuliahan, kegiatan PBM lainnya
1.
Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan perkuliahan / kegiatan PBM lainnya dengan
ketentuan sebagai berikut :
a. Terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Kristen Maranatha dengan status aktif.
b. Terdaftar sebagai peserta mata kuliah tersebut sesuai kelas yang telah ditentukan.
2.
Mahasiswa peserta kuliah / kegiatan PBM lainnya dilarang meninggalkan ruang kuliah
selama kuliah berlangsung tanpa seijin dosen pengajar.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mahasiswa wajib menggunakan sepatu, baju berlengan dan rapi, serta tidak
menggunakan topi di dalam kelas.
Mahasiswa dilarang merokok selama kuliah / kegiatan PBM lainnya berlangsung dan
berada di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
Selama kuliah / kegiatan PBM lainnya berlangsung, handphone dan alat komunikasi
yang lain wajib di non aktifkan atau diatur dalam mode getar.
Mahasiswa wajib mengikuti segala kegiatan akademik (kuliah, responsi, praktikum,
asistensi, dll.) sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.
Mahasiswa membubuhkan tanda tangan setiap menghadiri kegiatan akademik.
Perubahan jadwal kuliah / kegiatan PBM lainnya dan penambahan waktu kuliah /
kegiatan PBM lainnya serta jadwal kegiatan akademik yang lain dapat dilaksanakan
dengan seijin pimpinan Fakultas/Jurusan/Program Studi.

XIV. LAIN-LAIN
1. Setiap Fakultas/Jurusan/Program Studi dapat menetapkan peraturan akademik yang
diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan Fakultas/Jurusan/Program Studi yang
bersangkutan.
2. Peraturan akademik yang ditetapkan Fakultas/Jurusan/Program Studi tidak menyimpang
atau bertentangan dengan peraturan akademik ini.
3. Apabila terdapat peraturan akademik yang bertentangan dengan butir (2) di atas maka
peraturan akademik tersebut dinyatakan tidak berlaku.
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Kode Etik Dosen
Sebagai dosen yang menjalankan tugas mendidik di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen
Maranatha, saya memahami bahwa adalah kewajiban saya untuk berperilaku dan beretika
baik setiap saat, agar dapat dijadikan suri teladan bagi peserta didik maupun masyarakat
umum, saya akan menerapkan prinsip Integrity (integritas), Care (kepedulian) dan Excellence
(keprimaan) dalam kehidupan pribadi, akademik dan profesi saya.
Integritas (Integrity), nilai dalam ranah diri sendiri (value of being), kualitas diri
dimana kata-kata dan perbuatan bersesuaian setiap saat dan pada setiap orang, dengan
 Bersikap loyal kepada negara, institusi dan fakultas.
 Mengamalkan kejujuran akademik, pribadi dan kehidupan sosial
 Bermoral baik, menghindari perbuatan yang tercela, sekalipun diancam.
 Memberikan pendapat yang dapat diandalkan / dipercaya
 Menjaga rahasia jabatan
 Berkomitmen pada tujuan bersama
 Menerapkan standar penampilan dan perilaku yang sebaik-baiknya
 Menjauhkan diri dari NAPZA, alkohol dan rokok bernikotin, dan pergaulan bebas
 Berpandangan positif terhadap diri sendiri maupun orang lain.
Kepedulian (Care), nilai dalam ranah berelasi (value of relating), suatu keseriusan dan
tindakan yang lahir dari kasih yang mendalam untuk memelihara relasi yang
berkesinambungan dalam kesatuan dan persatuan kehidupan akademik, dengan:
 Mengamalkan altruisme, senantiasa memperhatikan kepentingan orang lain.
 Mampu berempati dan memperlakukan orang lain dengan hati tulus, bersih
dan adil.
 Bertoleransi dan menghayati kehidupan multikultural dan pluralisme
 Memberikan apresiasi dan hormat antar sivitas akademika.
 Menciptakan dan menjaga suasana kondusif, rukun, bekerja sama dengan sesama
guru / dosen, peserta didik, karyawan serta orang-orang yang terlibat dalam
pendidikan.
 Menghargai hasil karya orang lain, menghindari plagiat dan pemalsuan.
 Memelihara sarana dan prasarana dalam lingkungan dimana saya menjalankan tugas
pendidikan.
 Mendorong peran serta sesama dosen dan peserta didik dalam pengembangan
prestasi Tridharma Perguruan Tinggi .
 Mengamalkan sikap kemanusiaan
Keprimaan (Excellence), nilai dalam ranah berkarya (value of working), komitmen diri
sendiri atau bersama untuk mencapai hasil terbaik, melalui ketekunan, sikap yang autentik
dan standar yang dinamis, dengan:
 Meningkatkan prestasi diri serta produktif dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan
Tinggi.
 Bertanggung jawab dan meningkatkan etos kerja.
 Melaksanakan pembelajaran sepanjang hayat
 Berdisiplin dalam hal waktu dan penyelesaian tugas.
 Bersikap kritis dalam membaca situasi, serta menemukan solusi bagi permasalahan.
 Menempatkan skala prioritas dalam pengambilan keputusan
 Refleksi diri dengan memperbaiki diri sendiri secara terus menerus
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