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KATA PENGANTAR 
 

 
Bismillaahirrohmaannirrohiim 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
 Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan 
kekuatan dan keselamatan kepada kita semua, sehingga buku Pedoman Akademik 
Fakultas Farmasi Program Studi Sarjana Farmasi Universitas Muslim Nusantara (UMN) 
Al Washliyah telah rampung sebagai penyelesaiannya. Buku pedoman ini sungguh 
sangat diperlukan sebagai acuan, baik bagi dosen, staff, maupun mahasiswa terlebih – 
lebih para pelaku administrasi akademik di semua tingkatan di Fakultas Farmasi UMN 
Al Washliyah dalam melaksanakan kegiatan akademik, sehingga melahirkan satu 
bahasa dalam melaksanakan dan mengemban tanggung jawabnya masing – masing. 
 Buku pedoman ini selesai berkat dukungan berbagi pihak yang telah banyak 
membantu, sehingga diharapkan memberikan manfaat bagi kita semua dalam 
melaksanakan tugas dan tangggung jawab bagi penyelenggaraan pendidikan di UMN Al 
Washliyah dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Untuk itu diucapkan 
terima kasih yang setinggi – tingginya mudah – mudahan semua bantuanya diberikan 
limpahan rahmat dan hidayah dari Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Amin 
Ya Rabbal ‘alamin. 
 Selanjutnya, apabila ternyata di kemudian hari buku pedoman akademik ini 
ternyata terdapat kesalahan, kekeliruan dan/atau bertentangan dengan peraturan dan 
ketetapan yang lebih tinggi tingkatannya dari keputusan ini akan diperbaiki 
sebagaimana mestinya. 
 Kami menyadari buku pedoman akademik masih jauh dari kesempurnaan, oleh 
karena itu, kami mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun demi 
penyempurnaan buku pedoman ini. 
       
       Medan, 28 Oktober 2022 
       Dekan,  
 
 
 
 
               apt. Minda Sari Lubis, S.Farm., M.Si 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1  

Beberapa Pengertian 

 

Dalam pedoman akademik ini yang dimaksud dengan: 

(1) Pedoman akademik adalah ketentuan–ketentuan akademik yang diselenggarakan 

atau digunakan oleh Fakultas Farmasi Universitas Muslim Nusantara Al 

Washliyah (UMN Al Washliyah) dalam menjalankan pelaksanaan proses 

penguasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian serta pengembangan, 

yang sifatnya mengikuti seluruh unsur civitas akademika. 

(2) Sistem Kredit adalah suatu system penyelenggaraan pendidikan dimana beban 

studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggara program lembaga 

pendidikan dinyatakan dengan satuan kredit. 

(3) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling 

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

akhir semester. 

(4) Sistem Kredit Semester atau disingkat dengan SKS adalah sistem kredit untuk 

suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan yang menggunakan 

semester sebagai unit waktu terkecil. 

(5) Satuan kredit semester atau disingkat dengan sks adalah satuan yang digunakan 

untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas 

keberhasilan usaha mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan kumulatif 

bagi suatu program studi tertentu serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan 

pendidikan bagi perguruan tinggi khususnya dosen. 

(6) Satu sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang 

diperoleh melalui satu jam kegiatan terjadwal (50 menit) yang diiringi oleh dua 

sampai empat jam/minggu oleh tugas atau kegiatan lain yang terstruktur maupun 

mandiri salama satu semester atau tabungan lain yang setara. 

(7) Kuliah adalah proses pembelajaran yang dapat berbentuk terjadwal maupun 

tidak terjadwal yang dapat dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung, di 

kelas dan/atau di lapangan sesuai dengan ketentuan. 
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(8) Ujian adalah proses penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mengajar 

mahasiswa, yang dilakukan secara berkala dan/atau tidak berkala dalam bentuk 

tulisan dan/atau lisan, tugas dan atau kuis serta pengamatan terhadap interaksi 

yang terjadi dalam proses belajar mengajar. 

(9) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah 

secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang 

berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang diimplementasikan pada penelitian dosen dan 

mahasiswa dan tugas akhir mahasiswa bobot sksnya sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku pada masing - masing strata. 

(10) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang 

memamfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan 

kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

(11) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. 

(12) Civitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan 

mahasiswa. 

(13) Seminar adalah proses kegiatan ilmiah yang dilakukan sebelum dan/atau 

sesudah penelitian mangacu kepada ketentuan yang berlaku. 

(14) Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada 

penguasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dan pengembangan 

diselenggarakan oleh universitas. 

(15) Universitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendididkan 

akademik dan/atau pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu 

pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu. 

(16) Program Sarjana Farmasi merupakan pendidikan akademik yang 

diperuntukkan bagi lulusan menengah atau sederajat sehingga mampu 

mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi 

melalui penalaran ilmiah dengan beban studi 150 sks yang ditempuh paling 

lama  14 (empat belas) semester.  

(17) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang 

memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis 

pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 
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(18) Jurusan adalah pelaksana akademik pada akademi sekolah tinggi atau fakultas 

dan sebagai wadah yang memfasilitasi pelaksanaan program studi. 

(19) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan berkarakter islami dengan tugas 

utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat yang memiliki jabatan akademik yang diakui pemerintah. 

(20) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan memiliki Nomor Pokok 

Mahasiswa serta belajar pada Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah 

(UMN Al Washliyah) 

(21) Kurikulum UMN Al Washliyah adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan 

penilaiannya yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

dan Sibghah Al Washliyah yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan belajar mengajar. 

(22) Silabus adalah jabaran dari kurikulum. 

(23) Mata kuliah ialah bahan ajar yang merupakan beban studi mahasiswa sebagai 

jenjang pendidikan untuk memiliki kemampuan nalar (kognitif), 

sikaf/kepribadian (afektif), dan kinerja(psikomotorik). 

(24) Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai 

acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan 

kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan UMN Al Washliyah, yang berisi 

dasar untuk dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan 

akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di UMN Al Washliyah. 

(25) Kompetensi yang diharapkan dikusai oleh mahasiswa terdiri atas kompetensi 

utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lainya. 

(26) Indeks prestasi atau disingkat dengan IP adalah ukuran kemajuan belajar 

mahasiswa pada semester tertentu. 

(27) Indeks Prestasi Kumulatif atau disingkat dengan IPK adalah ukuran kemajuan 

belajar sejak dari semester pertama sampai semester dimana diadakan 

perhitungan atau evaluasi. 

(28) Tugas Akhir Mahasiswa adalah tugas akademik yang dibebankan kepada 

mahasiswa untuk menyelesaikan perkuliahannya yang dapat berupa penulisan 

skripsi, ujian komprehensif untuk program S-1. 
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(29) Skripsi adalah tugas akhir mahasiswa berupa karya tulis ilmiah berdasarkan 

hasil penelitian.  

(30) Kerangka   Kualifikasi   Nasional   Indonesia,   yang selanjutnya disingkat 

KKNI    adalah    kerangka penjenjangan kualifikasi   kompetensi   yang   

dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang 

pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman  kerja  dalam  rangka  

pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di 

berbagai sektor. 
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BAB II 
SEJARAH, LAMBANG, BENDERA, VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, 

MARS, HYMNE, DAN BUSANA AKADEMIK 
 

Pasal  2  

Sejarah Ringkas Fakultas Farmasi UMN Al Washliyah 

 Fakultas Farmasi merupakan salah satu Fakultas yang terdapat di 

UMN Al Washliyah. UMN Al Washliyah didirikan oleh PB. Al Washliyah 

dengan status  badan hukum, berdasarkan SP Menteri Kehakiman RI No. J.A. 

57425, tanggal 17 Oktober 1956, Jo Akte Notaris Adlan Yulizar, S.H., No.69, 

tanggal 23 September  1989. UMN Al Washliyah pada mulanya merupakan 

salah satu Fakultas pada Universitas                Al Washliyah (UNIVA) Medan, yakni 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UNIVA Medan, berdasarkan 

Surat Keputusan Departemen  Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 

25/B-SWT/1952 tanggal 26 Januari 1963. Berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI      Nomor: 017/0/1981 tanggal 22 

Januari 1981 FKIP UNIVA Medan menjadi Sekolah Tinggi Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan (STKIP) Al Washliyah Medan. Selanjutnya pada   tahun 

1983 STKIP Al Washliyah Medan dikembangkan menjadi IKIP Al Washliyah, 

dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 

042/0/1983, tanggal 24 September 1983; Dan pada tahun 1990 didirikan 

Akademi Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (A-MIPA) Al 

Washliyah berdasarkan SK Mendikbud No. 01/11/0/1990, tanggal 11 Maret 

1990. 
 Pada tahun 1996, sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan atas usul PB. Al 

Washliyah, IKIP Al Washliyah dan A-MIPA Al Washliyah Medan digabungkan 

menjadi Universitas Muslim Nusantara (UMN) dengan SK Direktur Jenderal 

Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 

424/DIKTI/Kep/1996, tanggal 8 Agustus 1996. 

 Terakhir berdasarkan Akte Notaris Drs. H. Hasbullah Hadi, SH, M.Kn Nomor: 

19 tanggal 8 Februari 2002, nama Universitas Muslim Nusantara (UMN) diubah 

menjadi Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah (UMN Al Washliyah) dan SK 

Dirjend Dikti No. 181/DIKTI/Kep.2002 tanggal 15 Agustuts 2002 nama Universitas 

Muslim Nusantara (UMN) di Medan menjadi Universitas Muslim Nusantara (UMN) 
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Al Washliyah. UMN Al Washliyah memiliki 6 Fakultas yaitu FKIP, Fakultas Hukum, 

Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sastra, dan  Fakultas MIPA. 

  Fakultas MIPA (FMIPA) merupakan bagian dari Fakultas yang ada di UMN Al 

Washliyah, yang mengelola satu program studi yaitu Program Studi Sarjana Farmasi 

(PSSF). Kurikulum yang diberikan di FMIPA PSSF UMN Al Washliyah adalah 

gabungan kurikulum nasional dan kurikulum lokal, disesuaikan dengan perkembangan 

masyarakat Indonesia yang menghadapi tantangan dari pengaruh era globalisasi 

masyarakat dunia. 

 Seiring dengan berkembangnya ilmu di bidang farmasi yang merubah 

paradigma kepada patient oriented sehingga lebih menekankan kepada rumpun ilmu 

Kesehatan dan bukan lagi ilmu sains, serta mengingat bahwa FMIPA di UMN Al 

Washliyah hanya memiliki satu program studi saja yaitu Program Studi Sarjana 

Farmasi maka berdasarkan atas usulan Dekan Fakultas melalui rapat Senat Fakultas 

MIPA pada tanggal 17 Februari 2019 dan kemudian dibahas dalam rapat Senat UMN 

Al Washliyah tanggal 13 April 2019. Perubahan nama Fakultas MIPA menjadi 

Fakultas Farmasi di sahkan melalui Surat Keputusan Rektor UMN Al Washliyah 

Nomor 591/UMNAW/A.48/2019 pada tanggal 15 April 2019. 

 

Riwayat Perkembangan Fakultas Farmasi (FF) dan PSSF FF UMN 

Al Washliyah 
Riwayat perkembangan FF UMN Al Washliyah dan PSSF UMN Al 

Washliyah disajikan pada Tabel A-1. 

Tabel A-1. Riwayat Perkembangan FF UMN Al Washliyah 
 

Tahun Peristiwa Nomor akreditasi 
1996 FMIPA UMN Al Washliyah 

didirikan 
- 

1996 PSSF didirikan - 
1999 PSSF berstatus terakreditasi - 
2005 PSSF terakreditasi “C” BAN-PT No.: 07286/Ak- 

IX-S1- 
008/IKAFAI/VI/2005 

2008 PSSF terakreditasi “C” BAN-PT No.: 019/BAN- 
PT/Ak-XI/S1/VIII/2008 

2013 PSSF terakreditasi “C” BAN-PT No.: 
203/SK/BAN-PT/Ak- 
XVI/S/X/2013 

2018 PSSF terakreditasi “B” LAM-PTKes No.: 
  0522/LAM- 

PTKes/Akr/Sar/VII/2018 
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2019 Perubahan nama FMIPA 
menjadi FF 

- 

2022 PSSF mengajukan 
pembukaan Program Studi 
Pendidikan Profesi Apoteker 
(PSPPA) 

- 

 

Pasal 3 

Arti dan Makna Lambang 

 

(1)  Fakultas Farmasi UMN Al Washliyah memiliki lambang berbentuk segi lima 

yang melambangkan Pancasila dan garis bingkai berwarna hijau melambangkan 

pengamalan terhadap ajaran agama Islam. 

(2) Warna dasar kuning muda melambangkan kewibawaan. 

(3) Bulan Sabit dan bintang lima melambangkan ketinggian cita – cita dan warna 

merah jingga melambangkan semangat perjuangan dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang dijiwai dengan ajaran agama Islam. 

(4) Padi dan kapas melambangkan keadaan dan kemakmuran : 

a. Padi berwarna kuning tua dengan tangkai hijau yang memiliki jumlah 

delapan  tangkai di sebelah kiri menunjukkan tanggal kelahiran UMN 

Al Washliyah. 

b. Padi berwarna kuning tua dengan tangkai hijau yang memiliki jumlah 

delapan tangkai di sebelah kanan menunjukkan bulan kelahiran UMN 

Al Washliyah. 

c. Kapas berwarna putih dengan tangkai dan kelopak hitam yang 

berjumlah Sembilan tangkai di sebelah kiri dan enam tangkai di sebelah 

kanan menunjukkan tahun kelahiran UMN Al Washliyah (8 Agustus 

1996). 
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Gambar Logo 

 
Pasal 4 

Bendera Fakultas 

 

Bendera Fakultas Farmasi UMN Al Washliyah: 

a. Berbentuk segi empat panjang, yang lebarnya dua per tiga dari 

panjangnya. 

b. Berwarna dasar hijau tua, melambangkan perjuangan menegakkan 

kebenaran, keadilan dan nilai – nilai ajaran agama islam serta 

melambangkan kedudukan UMN Al Washliyah sebagai salah satu 

lembaga pendidikan tinggi milik Al Washliyah. 

c. Di tengan – tengah bendera fakultas terpampang lambang UMN Al 

Washliyah  yang terdiri atas: setangkai padi dan setangkai kapas yang 

melingkupi bulan sabit berbintang lima. 

d. Warna dasar lambang bendera Fakultas MIPA adalah berwarna putih, 

melambangkan kesucian hati dan keikhlasan dalam beramal. 

 

Pasal 5 

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 

Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Sarjana Farmasi 

Visi: Menjadi Fakultas Farmasi terbaik yang humanis dan manidiri berciri 

islami di Indonesia dalam bidang kefarmasian pada tahun 2045 

 

Misi: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berkualitas,       
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mandiri, kolaboratif, berbasis kearifan lokal dan bercirikan    

islami dibidang kefarmasian yang berpusat kepada mahasiswa 

agar mampu memenuhi tuntutan  masyarakat 

2. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka mengembangkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis kearifan lokal di 

bidang kefarmasiaan untuk mewujudkan kemaslahatan umat 

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan 

menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal di 

bidang kefarmasian untuk mendorong dan mengangkat martabat 

masyarakat 

4. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak yang 

saling menguntungkan dibidang kefarmasian berbasis kearifan 

lokal dengan ketentuan tidak melanggar ajaran agama, hukum, 

norma, dan etika. 

Tujuan: 1. Menghasilkan lulusan yang humanis dan mandiri dalam bidang 

kefarmasian yang menjunjung tinggi keluhuran budaya  dan 

nilai-nilai islami serta mampu bekerjasama dalam teamwork. 

2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah dalam rangka 

pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan 

teknologi untuk mewujudkan kemaslahatan umat. 

3. Menghasilkan karya pengabdian pada masyarakat di bidang 

kefarmasian untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

kemaslahatan umat dengan menjungjung tinggi nilai keislaman 

4. Menghasilkan kerjasama  dengan berbagai pihak di bidang 

kefarmasian dengan berbagai pihak yang saling menguntungkan 

dengan ketentuan tidak  melanggar  ajaran agama,  hukum, 

norma, dan etika. 

Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Sarjana Farmasi 

Visi:       Menjadi Program Studi Sarjana Farmasi terbaik yang humanis  dan  

mandiri berciri islami di Indonesia untuk menghasilkan sarjana 

Farmasi yang profesional pada bidang farmasi sains bahan alam,juga 

bidang farmasi klinis dan komunitas pada tahun 2045 
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Misi:         1. Menyelenggarakan  pendidikan  dan  pengajaran  berkualitas, 

mandiri, kolaboratif, berbasis kearifan lokal dan bercirikan islami 

di bidang farmasi sains bahan alam, juga bidang farmasi klinis 

dan komunitas yang berpusat kepada mahasiswa agar mampu 

memenuhi tuntutan masyarakat 

2. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka mengembangkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis kearifan lokal di 

bidang farmasi sains bahan alam, juga bidang farmasi klinis dan 

komunitas untuk mewujudkan kemaslahatan umat 

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan 

menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal di 

bidang farmasi sains bahan alam, juga bidang farmasi klinis dan 

komunitas untuk mendorong dan mengangkat martabat 

masyarakat 

4. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak yang 

saling menguntungkan di bidang farmasi sains bahan alam, juga 

bidang farmasi klinis dan komunitas berbasis kearifan lokal 

dengan ketentuan tidak melanggar ajaran agama, hukum, norma, 

dan etika. 

Tujuan:    1. Menghasilkan lulusan yang humanis dan mandiri di bidang 

farmasi sains bahan alam, juga bidang farmasi klinis dan 

komunitas berbasis kearifan lokal yang menjunjung tinggi 

keluhuran budaya dan nilai- nilai islami serta mampu bekerja 

sama dalam teamwork. 

2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah di bidang farmasi 

sains bahan alam, juga bidang farmasi klinis dan komunitas 

berbasis kearifan lokal dalam rangka pengembangan dan 

penyebar luasan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 

mewujudkan kemaslahatan umat. 

3. Menghasilkan karya pengabdian pada masyarakat di bidang 

farmasi sains bahan alam, juga bidang farmasi klinis dan 

komunitas berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan 
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kesejahteraan dan kemaslahatan umat. 

4. Menghasilkan kerjasama  dengan berbagai pihak di bidang 

farmasi sains bahan alam, juga bidang farmasi klinis dan 

komunitas berbasis kearifan lokal dengan berbagai pihak yang 

saling menguntungkan dengan ketentuan tidak  melanggar  

ajaran agama,  hukum, norma, dan etika. 

Dalam rangka mewujudkan VMTS, maka PSSF menentukan strategi antara lain: 

1. Mengasilkan kualitas di program studi dengan menciptakan pembelajaran 

dinamis 

2. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang tersistem 

dengan baik yang dapat mendukung pengembangan sivitas akademika 

PSSF 

Tata nilai yang digunakan UPPS sebagai landasan tata Kelola diatur dalam: 

1. Statuta UMN Al washliyah 

2. Peraturan Rektor 

3. Renstra UMN Al washliyah 

4. Renstra UPPS 

UPPS menjalankan sistem tata pamong secara efektif sehingga dapat menjaga 

dan memenuhi kebutuhan PSSF. Budaya kerja di UPPS tercermin dari ketaatan 

seluruh sivitas akademika terhadap kebijakan kebijakan yang telah ditetapkan yaitu 

seperti tata cara pemilihan pejabat struktural, etika dosen dan mahasiswa, etika tenaga 

kependidikan, sistem reward and punishment, panduan dan prosedur dan pelayanan 

lainnya yang di atur pada peraturan Rektor. Sistem tata pamong di UPPS telah 

dilaksanakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil. 

Pasal 6  

Mars dan hymne 

(1) Mars UMN Al Washliyah adalah lagu yang bernada sedang (baritone), tinggi 

(sopran ) dan rendah, berkombinasi, bertempo agung, tenang, optimis dan 

menceritakan cita- cita UMN Al Washliyah : 

Sajak : Drs. H. Effendy Daulay. MM (alm) 
Arr : Prof. H. Ahmad Baki (alm) 

 
 Universitas Muslim Nusantara 
 Harapan agama dan bangsa 
 Hatiku selalu bersamamu 
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 Demi umat bangsaku 
  Walau kemana aku pergi 
  Biar di mana aku berada 
  Kenangan padamu sudah pasti 
  Engkau tersemai di dalam dada 
 Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim 
 Restuilah hamba-Mu ini 
 Ya Allah Ya Robbi Ya Karim 
 Ridhoilah amal bakti kami 
  Universitas Muslim Nusantara 
  Di Sanalah tempat Menimbah Ilmu 
  Jasamu kukenang sepanjang masa 
  Andaipun diriku jauh darimu 
 Kau pancuran di kaki bukit 
 Engkau laksana bulan purnama 
 Jasa baktimu tidak sedikit 
 Untuk bangsa dan agama 
  Mekar… mekarlah wai kuntum  
  Universitas Muslim Nusantara 
  Di bawah naungan Badan Hukum  
  Penyelenggara PB Al Washliyah 
  Berjayalah sepanjang zaman 
 

(2) Hymne UMN Al Washliyah merupakan lagu yang bernada sedang (baritone), 

bertempo lembut berwibawa, mengandung makna pujian dan mencerminkan 

harapan UMN Al Washliyah: 

Sajak : Drs. H. Effendy Daulay. MM (alm) 
Arr : Prof. H. Ahmad Baki (alm) 
 
 Di Universitas Muslim Nusantara 
 Terbentang lautan ……segala ilmu 
 Dapatkan ……. Sarjanamu 
 Kejar…………. Cita-citamu 
 Untuk agama dan bangsamu 
  Demi untuk ……. Kejayaanmu 
  Giatlah untuk masa depanmu 
  Tabahkan hati….. menuntut ilmu 
  Kokohkan hati para dosenmu 
  Berbakti untuk keberhasilan mu 
  Agar tercapai ……. Impianmu 
 Gunakan segala pengalamanmu 
 Amalkan semua pengetahuan 
 Harungi ombak gelombang zaman 
 Pegang kemudi ……lihat haluan 
  Lihatlah di sekelilingmu 
  Betapa derita kaummu 
  Kini dituntut ………..pengabdianmu 
  Kini dinanti……….. perjuanganmu 
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  Kini diminta ………. Pengorbananmu 
  Untuk agama …….. dan bangsa 

 

Pasal 7 

Busana Akademik 

 

(1) Busana akademik yang dikenakan pimpinan UMN Al Washliyah adalah jubah 

hitam dengan kerah leher dan pergelangan tangan berwana hijau, mengenakan 

kalung kuningan logo UMN Al Washliyah dan topi hitam berjumbai hitam 

dan  garis kuning  dilengan sebagai simbol jenjang akademik yaitu; (1) satu 

garis menandakan  gelar akademik S1, (2) dua garis menandakan gelar 

akademik S2, dan (3) tiga garis menandakan gelar akademik S3 

(2) Busana Akademik yang dikenakan Guru Besar adalah jubah hitam dengan 

kerah leher warna hijau dan pergelangan tangan berwana kuning, mengenakan 

kalung kuningan logo UMN Al Washliyah dan topi hitam berjumbai kuning 

oranye. 

(3) Busana Akademik yang dikenakan pimpinan Fakultas adalah jumbai hitam 

dengan kerah leher warna hijau dan pergelangan tangan berwana kuning,   

mengenakan kalung kuningan logo UMN Al Washliyah  dan topi hitam 

berjumbai kuning oranye 

(4) Busana akademik yang dikenakan Senat Universitas selain yang disebutkan di 

atas adalah jubah hitam dengan kerah leher dan pergelangan tangan  berwarna 

hujau dan  topi hitam berjumbai kuning keemasan. 

(5) Busana akademik yang dikenakan Mahasiswa adalah jubah hitam dengan kerah 

leher hitam dan pengelangan tangan berwana dasar warna bendera masing –

masing fakultas/pascasarjana  dan  topi hitam berjumbai hijau. 

(6) Jas dosen dan Mahasiswa berwarna hijau  lengan panjang dengan logo UMN Al 

Washliyah dibagian dada sebelah kiri. 
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BAB III 
SISTEM STUDI MAHASISWA 

 

Pasal 8 

Program Pendidikan 

 

(1) Program pendidikan di Fakultas Farmasi Universitas Muslim Nusantara Al 

Washliyah (UMN Al Washliyah) adalah pendidikan Akademik. 

(2) Penyelenggaraan pendidikan dalam  program studi dilaksanakan atas dasar 

kurikulum yang disusun sesuai dengan sasaran dan tujuan dari program studi 

tersebut. 

(3) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat merupakan  jalur 

pendidikan akademik. 

(4) Program sarjana ( Strata S1) dijadwalkan 4 (empat) tahun atau delapan semester 

dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau 14 (empat belas ) semester termasuk masa 

cuti kuliah setelah lulus dari Sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.    

(5) Penerbitan NPM dilakukan pada awal tahun akademik. 

 

Pasal 9 

Tahun Akademik dan Semester 

 

(1) Satu tahun akademik terdiri dari dua semester, yaitu semester ganjil/gasal dan 

semester genap serta UMN Al Washliyah dapat menyelenggaran semester antara 

(2) Tahun akademik dimulai dari Agustus sampai Juli tahun berikutnya. 

(3) Setiap semester  paling kurang 14 (empat belas) minggu kuliah atau tatap muka 

efektif, tidak termasuk 2 (dua) sampai 4 (empat ) minggu kegiatan ujian (ujian 

tengah semester dan ujian akhir semester). 

(4) Semester antara sebagimana dimaksud ayat (1)  diselenggarakan: 

a. Selama paling sedikit  8 (delapan) minggu 

b. Beban belajar Mahasiswa paling banyak  9 (sembilan) sks 

c. Apabila semester antara dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan maka 

tatap muka dilaksanakan paling sedikit 14 (empat belas) kali tatap muka 

efektif (tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester) 
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d. Ketentuan lain tentang semester antara akan diatur dalam ketentuan 

tersendiri melalui surat keputusan Rektor 

 

Pasal 10 

Kalender Akademik dan Semester 

 

(1) Seluruh jadwal kegiatan akademik disusun dalam kalender akademik yang 

dikeluarkan pada setiap awal tahun akademik berjalan. 

(2) Kalender akademik ditetapkan dengan keputusan Rektor. 

(3) Kalender akademik diupload di website 

www.umnaw.ac.id/www.farmasi.umnaw.ac.id 

 

Pasal 11 

Registrasi atau Daftar ulang Mahasiswa 

 

(1) Setiap Mahasiswa wajib mendaftar ulang pada setiap awal semester yang akan 

diikuti dengan diawali pembayaran kewajiban keuangan periode berjalan 

melalui rekening  bank yang ditunjuk Universitas. 

(2) Mengisi Kartu Rencana Studi  (KRS) secara online melalui akun masing-masing 

Mahasiswa disetiap awal semester sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Biro 

Administrasi Akademik. 

(3) Tempat pendaftaran ulang mahasiswa dilaksanakan secara online dengan 

membuka portal akademik yang telah disediakan oleh Pusat Komputer dan 

sistem Informasi (PKSI) Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, yaitu: 

akademik.umnaw.ac.id 

Pasal 12 

Kartu Rencana Studi (KRS) 

 

(1) Setiap Mahasiswa wajib mengisi kartu rencana studi (KRS)  secara on line 

melalui portal akademik dengan alamat: akademik.umnaw.ac.id  disetiap awal 

semester sesuai jadwal yang telah ditentukan 
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(2) KRS adalah kartu yang berisi mata kuliah yang akan diikuti oleh setiap setiap 

mahasiswa dalam satu semester dan merupakan sebagai bukti aktif pada 

semester yang diikuti. 

(3) Pada setiap awal semester (ganjil dan genap) ditawarkan sejumlah mata kuliah 

untuk setiap program studi untuk dipilih dan diisikan dalam KRS secara online. 

(4) Pengisian KRS secara online dilaksanakan pada awal semester sesuai dengan 

kalender akademik Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah. 

(5) KRS disetujui dan ditandatangani Oleh Dosen Pembimbing Akademik (PA)  dan 

Ketua Program Studi. 

(6) Pengisian KRS secara online harus mengikuti Jadwal kalender akademik. 

(7) Mahasiswa yang tidak mengisi KRS secara online, maka dianggap tidak aktif 

sebagai Mahasiswa pada semester tersebut dan tidak berhak mengikuti 

perkuliahan dan ujian. 

(8) Mahasiswa yang tidak mengisi KRS secara online pada semester berjalan dapat 

mengajukan izin cuti kuliah.  

(9) Cuti kuliah diatur secara khusus pada pasal 70 di pedoman akademik ini. 

 

Pasal 13 

Perubahan atau Penggantian KRS 

 

(1) Karena sesuatu hal yang dapat dipertanggung jawabkan, mahasiswa 

diperkenankan  mengubah KRS dengan mengganti, menambah  atau mengurangi 

mata kuliah setelah mendapatkan  persetujuan Dosen PA, Ketua Program Studi 

dan Ka. PKSI. 

(2) Mengganti mata kuliah dapat dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu atau 14 

(empat belas) hari kalender sejak perkuliahan semester dimulai. 

(3) Perubahan KRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetujui Dosen 

Pembimbing Akademik (PA) dan Ketua Program Studi. 
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BAB IV  
KURIKULUM DAN BEBAN STUDI 

 

Pasal 14 

Kurikulum Inti 

 

(1) Kurikulum yang dimaksud dalam peraturan ini terdiri atas: 

a. Kurikulum Inti (core curriculum) 

b. Kurikulum Pilihan (elective curriculum) 

(2) Kurikulum yang dipakai di Fakultas Farmasi UMN Al Washliyah mengacu 

kepada Kualifikasi Kerangka Nasional Indonesia (KKNI). 

(3) Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus 

dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang 

berlaku secara nasional dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara 

nasional ditetapkan oleh kalangan perguruan tinggi bersama masyarakat profesi 

dan pengguna lulusan 

(4) Kurikulum inti dimaksudkan untuk mengembangkan kompetensi utama dan 

penunjang lulusan (sekitar 85% dari keseluruhan sks yang diambil oleh 

mahasiswa. 

(5) Kurikulum inti suatu program studi bersifat : 

a. Dasar untuk mencapai kompetensi lulusan 

b. Acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi 

c. Berlaku secara nasional dan internasional 

d. Lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa 

datang 

e. Kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat 

profesi, dan pengguna lulusan. 

 

Pasal 15 

Kurikulum Pilihan 

 

(1) Kurikulum pilihan merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus 

dicakupi dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang 

bersifat khusus dan gayut dengan kurikulum inti. 
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(2) Kurikulum pilihan dimaksud kan untuk memperkuat kompetensi utama dan 

penunjang (sekitar 15% dari keseluruhan sks yang harus diambil  oleh 

mahasiswa. 

(3) Penambahan  mata kuliah sebanyak 24 sks di luar mata kuliah utama dan  

pilihan merupakan kewenangan prodi. 

 

Pasal 16 

Beban Studi Mahasiswa 

 

(1) Beban studi untuk setiap program studi pada program sarjana adalah minimal 

144 dan maksimal 160 sks  

(2) Beban studi untuk Mahasiswa program sarjana pada semester I dan II   

maksimal 20 sks. 

(3) Beban studi seorang mahasiswa program sarjana  yang berprestasi akademik 

tinggi    pada setiap semester dapat mengambil sebanyak – banyaknya 24 sks 

setelah 2 (dua) semester pertama. 

(4) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana ayat (4) merupakan 

mahasiswa yang mempunyai indek prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,0 

(tiga koma nol) dan memenuhi etika akademik. 

(5) Jumlah beban studi dinyatakan dengan sks, yang dapat diambil oleh mahasiswa 

dalam satu semester. 

(6) Bagi mahasiswa pindahan (transfer ) dari program D-I, D-II, D-III, sarjana 

Muda, Sarjana, atau program S-1 yang belum selesai, jumlah sks yang diakui 

ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

(7) Bagi mahasiswa transfer yang linear dengan prodi di Fakultas Farmasi UMN Al 

Washliyah yang berasal dari D-III, S-1 atau Semester akhir, harus mengikuti 

perkuliahan minimal 3 Semester di UMN Al Washliyah. 
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Pasal 17 

Indeks Prestasi Mahasiswa 

 

(1) Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah penjumlahan dari perkalian Angka Mutu 

(AM) mata kuliah dengan Nilai Kredit (NK) suatu mata kuliah dibagi dengan 

jumlah sks pada semester yang ikuti. 

(2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah penjumlahan dari semua perkalian 

Angka Mutu(AM) mata kuliah dengan Nilai Kredit (NK) dari semua Mata 

kuliah dibagi dengan jumlah sks dari semua mata kuliah dalam suatu program 

studi  yang telah diikuti. 

 

Pasal 18 

Satuan kredit semester (sks) 

 

(1)  1 (satu ) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial , 

terdiri atas: 

a. 50 ( lima puluh) menit per tatap muka perminggu selama satu semester.  

b. Kegiatan penugasan terstruktur selama 60 (enam puluh) menit 

perminggu selama satu semester, 

c. Kegiatan tugas mandiri oleh Mahasiswa  selama 60 (enam puluh) menit 

perminggu selama satu semester 

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

sejenis, terdiri atas:  

a. Kegiatan tatap muka selama 100 (seratus) menit perminggu dalam satu 

semester 

b. Kegiatan mandiri selama 70 (tujuh puluh) menit perminggu dalam satu 

semester   

(3) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, 

penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan/ atau proses pembelajaran 

lainnya yang sejenis, adalah 170 menit ( seratus tujuh puluh ) menit perminggu 

dalam satu semester.  

(4) Satu semester seperti yang dimaksud pasal (1), (2) dan (3)  adalah minimal 14 

minggu 
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(5) Beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai 

dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran. 

 

Pasal 19 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) 

 

(1) Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah  mata kuliah wajib Universitas yang dikelola 

oleh Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah dengan bobot 2 sks. 

(2) Seorang Mahasiswa diperkenakan untuk mengikuti kegiatan sebagaimana 

dimaksud dengan ayat (1) apabila telah menyelesaikan minimal 100 sks. 

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan KKN seperti pada ayat (1) akan 

diatur melalui peraturan khusus KKN. 

 

Pasal 20 

Penjaluran pada Penyelesaian Studi 

 

(1) Dalam rangka penyelesaian satu program studi seorang mahasiswa harus 

menempuh jalur skripsi  untuk program Sarjana. 

(2) Ketentuan dan pedoman  penyelesaian studi mahasiswa diatur melalui SOP 

Fakultas 

Pasal 21 

Penulisan Tugas Akhir 

(1) Setiap Mahasiswa wajib menyelesaikan  tugas akhir 

(2) Tugas akhir seperti yang dimaksud pada ayat(1) adalah penulisan skripsi dibuat 

berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Farmasi UMN Al 

Washliyah. 

(3) Bobot atau nilai kredit skripsi adalah (5 ) sks.  

(4) Abstrak  (file pdf) tugas akhir Mahasiswa program Sarjana (S1) wajib di unggah 

secara elektronik melalui portal farmasi@umnaw.ac.id 

(5) Pada setiap dokumen tugas akhir Mahasiswa  yang dihasilkan di Fakultas 

Farmasi UMN Al Washliyah harus dilampirkan pernyataan yang ditandatangani 

oleh penyusunnya bahwa: 

a) Tugas akhir  tersebut bebas plagiat 
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b) Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam tugas akhir 

tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pasal 22 

Bentuk Kegiatan Akademik 

 

(1) Setiap mata kuliah diberikan dalam bentuk kegiatan  akademik tatap muka yang 

dilengkapi dengan kegiatan terstruktur dan mandiri. 

(2) Setiap mata kuliah dengan  kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), yang terstruktur dan diberikan secara terjadwal bobot yang dinamakan nilai 

kredit. 

(3) Materi dari setiap mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan 

dalam  silabus dari mata kuliah yang bersangkutan. 

(4) Silabus setiap mata kuliah diuraikan dalam  Rencana Pembelajaran Semester  

(RPS) yang disusun oleh dosen/kelompok dosen. 

Pasal 23 

Kedudukan Mata Kuliah 

 

(1) Setiap mata kuliah diasuh dan dikembangkan oleh suatu program studi atau unit 

pelaksana pendidikan lainnya di tingkat fakultas/program studi atau universitas. 

(2) Penambahan, penghapusan, penggabungan atau pemecahan mata kuliah dalam 

suatu program studi, ditetapkan dengan keputusan Rektor atas usul program 

studi/melalui dekan setelah disetujui Senat Fakultas. 

(3) Semua mata kuliah yang ditawarkan untuk setiap semester pada suatu program 

studi harus terdaftar di Biro Administrasi Akademik (BAA) Universitas Muslim 

Nusantara (UMN) Al Washliyah dan dapat di unduh di sistem informasi 

akademik [SIAKAD]. 
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Pasal 24 

Kode  Mata Kuliah 

 

(1) Setiap mata kuliah disertai dengan kode mata kuliah 

(2) Kode Mata Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tujuh 

karakter, dua huruf  dan lima digit 

(3) Kode mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti pedoman 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

(4) Dua huruf  yang dimaksud pada ayat (3)  merupakan dua karakter pertama 

dan menunjukkan kelompok mata kuliah, dengan ketentuan MU untuk 

kelompok mata kuliah umum, MD untuk mata kuliah dasar keahlian, dan 

dua huruf yang disesuaikan dengan inisial program studi/bidang keahlian 

untuk kelompok mata kuliah keahlian maupun pilihan.  

(5) Dua huruf seperti dimaksud pada ayat  (3)  diikuti oleh lima digit yaitu:  Tiga 

digit pertama menunjukkan fakultas dan; program studi/bidang keahlian, dan  

dua digit terakhir  menunjukkan nomor urut mata kuliah pada tiap kelompok 

mata kuliah. 

(6) Penanggung jawab pengkodean mata kuliah di lingkungan program studi 

pada Fakultas di lingkungan UMN Al Washliyah di bawah koordinasi Biro 

Administrasi Akademik (BAA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. 

NO. 
KODE 
FAK, 

PS/BK  

INISIAL 
PS/BK  NAMA PRODI 

1 201 FR FARMASI 
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BAB V 

ADMINISTRASI AKADEMIK 
 

Pasal  25 

Pendaftaran Mahasiswa Baru 

 

(1) Pendaftaran Mahasiswa Baru dapat dilaksanakan  melalui online  dan/atau 

manual. Pendaftaran secara on line dilaksanakan melalui web                                

(www.penmaru.umnaw.ac.id) dan pendaftaran secara manual dilaksanakan 

dengan cara   datang ke tempat pendaftaran  Mahasiswa baru pada setiap hari 

dan jam kerja pada tanggal yang sudah ditentukan di kampus UMN Al 

Washliyah 

(2) Syarat – syarat pendftaran  Mahasiswa Baru (Reguler) Tamatan SLTA : 

a. Membayar uang pendaftaran 

b. Mengisi formulir pendaftaran (disediakan panitia) 

c. Menyerahkan berkas pendaftaran, berisi : 

1) Formulir yang telah diisi 

2) Fotocopy Ijazah SLTA yang telah dilegalisir 4 lembar. 

3) Fotocopy Nilai Ujian Nasional (UN) 4 lembar 

4) Mengisi formulir fakta integritas dengan materai Rp. 6.000,- 

5) Bagi WNA melampirkan SKBRI dari Mendiknas c/q Dirjrn Dikti 

Depdiknas Sebanyak 2 lembar. 

(3) Syarat – syarat penerimaan Mahasiswa Pindahan (Transfer)  

a. Membayar uang pendaftaran 

b. Mengisi formulir pendaftaran (disediakan panitia) 

c. Menyerahkan berkas pendaftaran, berisi : 

1). Formulir yang telah diisi 

2). Pasfoto terbaru ukuran: 

a). 2X3 cm sebanyak 2 lembar 

b). 4X6 cm sebanyak 4 lembar 

d. Melampirkan fotocopy ijazah dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir 

sebanyak 6 lembar. 
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e. Bagi mahasiswa yang pernah kuliah, tetapi tidak tamat (S1 atau D4) dapat 

diterima dengan syarat memiliki surat keterangan berhenti dari PTN/PTS 

asal dan transkrip nilai yang dilegalisri sebanyak 6 lembar. 

f. Bagi  Mahasiswa yang pindah  secara intern  UMN Al Washliyah ( pindah 

Program Studi), diwajibkan melampirkan surat keterangan/persetujuan 

pindah dari Rektor dan melampirkan  transkrip nilai   yang disetujui oleh 

dekan dan Ka. Prodi serta diketahui oleh wakil rektor I sebagai bahan 

konversi nilai. 

g. Berasal dari program studi yang peringkat akreditasinya minimal sama 

dengan  peringkat akreditasi program studi yang menjadi tujuan pindah di 

UMN Al Washliyah 

h. Lulus ujian masuk 

i. Nilai mahasiswa pindahan atau transfer di konversikan oleh Tim 

Konversi yang didasarkan atas mata kuliah yang telah diambil pada 

Perguruan Tinggi Asal. 

a. Hasil Konversi nilai diusulkan oleh Dekan dan disyahkan oleh 

Rektor; 

b. Daftar konversi ditandatangani oleh Dekan sebagai Ketua dan Wakil 

Dekan I sebagai Sekretaris Tim Konversi tingkat fakultas dan 

disyahkan oleh Rektor. 

c. Hasil konversi yang telah disyahkan Rektor menjadi dasar bagi 

fakultas atau program studi untuk menentukan mata kuliah dan/atau 

sks yang akan diikutinya kemudian. 

d. Besar hasil konversi ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku 

di UMN Al Washliyah. 

(4) Bagi Mahasiswa Asing, akan diatur tersendiri melalui keputusan Rektor UMN 

Al Washliyah. 

(5) Bagi mahasiswa berprestasi, namun kurang mampu secara ekonomi akan 

diberikan bantuan melalui keputusan Rektor. 

(6) Semua Mahasiswa yang telah mendaftar melalui jalur non seleksi potensi 

akademik wajib mengikuti ujian seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai 

dengan tanggal, tempat dan waktu yang telahditentukan. 
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(7) Ujian Masuk Mahasiswa Baru dilaksanakan oleh Panitia PMB yang materi 

ujiannya sebagai berikut : 

1. Pengetahuan Umum 

2. Matematika, 

3. Bahasa Inggris, 

4. Pengetahuan IPA 

5.  Tes Butawarna 

(8) Ketentuan dalam penerimaan mahasiswa yang menyangkut kebijakan, kriteria, 

prosedur dan lainnya yang belum diatur dalam pedoman ini, akan diatur dalam 

dokumen tersendiri melalui keputusan Rektor. 

(9) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam pedoman tersendiri melalui surat keputusan 

Rektor 
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BAB VI 
SISTEM EVALUASI 

 

Pasal 26 

Tujuan dan Ruang Lingkup Evaluasi 

 

(1) Evaluasi bertujuan untuk mengetahui keberhasilan proses belajar mengajar serta 

memperoleh umpan balik bagi mahasiswa dan dosen. 

(2) Ujian merupakan salah satu alat evaluasi kemampuan menguasai materi kuliah dan 

menyelesaikan satu persoalan atau lebih yang dilakukan dalam jangka waktu 

terbatas sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Pasal 27 

Bidang Kegiatan Pembelajaran 

 

(1) Evaluasi terhadap keberhasilan kegiatan pembelajaran meliputi kegiatan kuliah tatap 

muka, praktikum laboratorium, studi lapangan, penelitian dan tugas akademik 

lainnya. 

(2) Untuk lebih mengungkapkan kemampuan ilmiah dan pendalamam materi, guna 

mencapai hasil evaluasi yang lebih objektif, maka kepada mahasiswa dapat 

dibebankan tugas-tugas khusus seperti; tugas rumah, seminar kelompok, laporan 

studi kasus, laporan studi pustaka, terjemahan buku atau bentuk lainnya. 

Pasal 28 

Jenis-jenis Ujian 

 

(1) Ujian dapat dikelompokkan atas: ujian semester, dan ujian sarjana. 

(2) Ujian semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : 

a. Ujian Tengah Semester (UTS) 

b. Ujian Akhir Semester (UAS) 

c. Ujian susulan 
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Pasal 29 

Ujian Semester 

(1) Ujian tengah Semester dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan proses 

pembelajaran sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sampai 

pertengahan semester berjalan. 

(2) Ujian akhir semester dimaksudkan untuk mengukur tingkat pencapaian proses 

pembelajaran sesuai dengan RPS yang ditetapkan. 

(3) Ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS) dilaksanakan secara 

terjadwal sesuai dengan kalender akademik. 

(4) Dalam hal tertentu ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS) di 

luar jadwal yang ditetapkan sebagai mana yang dimaksud pada ayat (3), dapat 

diadakan atas izin dekan. 

 

Pasal 30 

Persyaratan Mengikuti Ujian 

 

(1) Seorang mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir semester (UAS) apabila telah 

mengikuti kuliah (dan/atau pratikum) untuk mata kuliah yang bersangkutan dengan 

syarat minimal 80% dari jumlah perkuliahan dari  14 kali tatap muka untuk 2 dan 3 

sks kali tatap muka dan 28 kali tatap muka untuk 4 sks yang telah terlaksana oleh 

dosen/asisten. 

(2) Pratikum sebagai bagian dari suatu mata kuliah wajib diikuti dan dilaksanakan 

mahasiswa, bila tidak dilaksanakan maka mahasiswa tersebut dinyatakan gagal 

mengikuti matakuliah tersebut atau diberi nilai E (nol). 

(3) Bagi mahasiswa yang telah mengikuti kuliah dan/atau partikum minimal 80% dan 

telah memenuhi persyaratan lainnya akan tetapi tidak bisa mengikuti UAS yang 

telah terjadwal berhubungan dengan alasan-alasan tertentu (sakit atau halangan 

lainnya) yang didukung oleh keterangan resmi dan diterima oleh dekan, dapat 

mengikuti Ujian Susulan sebagai pengganti UTS dan UAS, yang waktunya dapat 

diatur secara tersendiri. 

(4) Seorang mahasiswa yang tidak dibenarkan mengikuti UAS sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), diberi nilai E (nol) untuk UAS mata kuliah yang bersangkutan. 
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(5) Ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester(UAS) dilakukan dalam 

bentuk tertulis, dan dalam hal tertentu UTS dan UAS dapat dilaksanakan dalam 

bentuk lisan atau bentuk lain yang ditetapkan sendiri oleh fakultas dan dosen maka 

kuliah bersangkutan atas persetujuan fakultas. 

(6) Soal Ujian UTS dan UAS dapat berupa : esai, pilihan ganda, dan atau bentuk 

lainnya yang ditentukan oleh fakultas atau oleh dosen matakuliah bersangkutan atas 

persetujuan fakultas. 

(7) Melunasi SPP dan kewajiban lain pada periode berjalan. 

(8) Setiap mahasiswa yang akan mengikuti UTS/UAS/susulan pada suatu mata kuliah 

wajib terdaftar di KRS yang diisi secara on line.  

 

Pasal 31 

Penilaian 

 

(1) Penilaian ujian dapat menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP) atau dengan 

Penilaian Acuan Normal (PAN), tergantung pada proses belajar mengajar, populasi 

mahasiswa dan jenis mata kuliah. 

(2) Penilaian Acuan Patokan (PAP) digunakan bila proses belajar menuntut penguasaan 

yang akurat dan matang untuk mencapai kemahiran dalam kegiatan psikomotorik. 

(3) Penilaian Acuan Normal (PAN) dapat dipakai bila distribusi nilai cukup rendah dari 

populasi yang cukup besar. 

Pasal 32 

Nilai Akhir Mata Kuliah 

 

(1) Nilai Akhir Mata Kuliah Adalah gabungan dari nilai tugas, Ujian Tengah Semester 

(UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) 

(2) Nilai Tugas, UTS dan UAS masing-masing menyumbang terhadap nilai akhir mata 

kuliah adalah : 30%, 30%, dan 40%. Atau dapat dijelaskan dalam tabel berikut: 
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No Sumber Nilai Akhir 
Mata Kuliah Prosentase Skor Mutu 

Maksimal 
01 Tugas 30 % 30 

02 UTS 30 % 30 

03 UAS 40% 40 

Jumlah/Skor Maksimal 100 % 100 
 

(3) Nilai  Tugas sebagaimana  ayat (2)  terdiri dari 3 (tiga ) komponen  sebagaimana 
tertera dalam tabel berikut: 
 

No Rincian Tugas Prosentase Skor Mutu 
Maksimal 

01 Q u i s 5 % 5 

02 Absensi Kehadiran 10 % 10 

03 Tugas Terstruktur  
dan Tugas andiri 15% 15 

Jumlah/Skor Maksimal 30 % 30 
 

Pasal 33 

Nilai Mutu Mata Kuliah 

 

(1) Nilai Akhir  suatu mata kuliah dinyatakan dengan Nilai Mutu (huruf) yaitu: 

A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D dan E yang dalam Angka Mutu dan sebutan adalah 

sebagai berikut:  

 

Nilai Mutu Angka Mutu Sebutan 
A 4,00 Sangat baik/sempurna 
A- 3,67 Hampir sangat baik 
B+ 3,33 Lebih baik 
B 3,00 Baik 
B- 2,67 Hampir baik 
C+ 2,33 Lebih dari cukup 
C 2,00 Cukup 
C- 1,67 Hampir cukup 
D 1,00 Kurang 
E 0,00 Sangat kurang 



 

30 

 

(2) Nilai mutu adalah hasil konversi skor Nilai akhir Mata kuliah yang merupakan 

penggabungan dari niali tugas, nilai UTS dan nilai UAS sebagai mana pada pasal 32 

ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :  

 

Skor/Nilai 
Akhir Nilai Mutu 

90-100 A 
85-89 A- 

80-84 B+ 

75-79 B 
70-74 B- 

65-69 C+ 

60-54 C 

55-59 C- 

50-54 D 
<50 E 

 

Pasal 34 

Penyerahan Nilai Akhir Semester 

 

(1) Penyerahan nilai akhir Mata kuliah pada suatu semester oleh dosen penanggung 

jawab mata kuliah ke Jurusan/Program Studi/panitia Ujian akhir semester  paling 

lambat 15 (limabelas) hari, setelah Ujian akhir semester dilaksanakan. 

(2) Petugas/panitia Ujian Akhir semester wajib menyerahkan lembar jawaban kepad 

masing-masing Dosen pengasuh/penanggung jawab mata kuliah paling lambat 2 

hari setelah ujian dilaksanakan. 

(3) Input data nilai Mahasiswa tiap semester dilaksanakan oleh dosen penanggung 

jawab/Dosen pengasuh mata kuliah  dengan login melalui pin/pasword yang 

diberikan oleh Pusat Komputer dan Sistem Inpormatika (PKSI ). 

(4) Input data nilai akhir Mahasiswa seperti pada ayat (3) diatas dilaksanakan paling 

lambat  15 hari  setelah ujian akhir semester dilaksanakan. 

(5) Jika batas  waktu (ayat 1 dan ayat 4) di atas tidak dilaksanakan, maka panitia (Dekan 

/Ka. PKSI sebagai penanggungjawab pelaksanaan ujian dan penanggung jawab 

input data di PDPT) berhak menetapkan nilai bagi peserta ujian dengan nilai B. 

(6) Mata kuliah yang diasuh oleh tim tenaga pengajar, maka nilai akhir ditentukan 

bersama oleh tim dan ditanda tangani oleh ketua/penanggung jawab mata kuliah. 
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(7) Nilai yang diserahkan oleh dosen pengasuh mata kuliah wajib mencantumkan 

seluruh komponen penilaian (skor tugas/Quis/kehadiran, UTS dan UAS) dan 

mencantumkan jumlah skor serta nilai akhir. 

(8) Nilai Lengkap Akhir Semester yang telah diserahkan kepada jurusan/program studi 

/PKSI tidak dapat diubah lagi oleh dosen yang bersangkutan.  

(9) Jika terjadi kekeliruan dalam pemberian nilai, maka perubahannya harus diterima 

panitia Fakultas/Ka. Progi/PKSI , selambat-lambatnya 15 (lima  belas) hari setelah 

nilai diumumkan. 

(10) Mahasiswa dapat mengajukan keberatan kepada Dosen pengasuh/penanggung 

jawab mata kuliah atas hasil akhir nilai yang diumumkan  dengan membawa bukti 

sah paling lambat satu minggu setelah pengumuman. Keberatan diluar waktu 

tersebut tidak dapat dilayani 

(11) Perubahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (8), baru dianggap sah, setelah 

diusulkan oleh dosen yang bersangkutan kepada ketua Jurusan/Program Studi. 

 

Pasal 35 

Perbaikan Nilai Mata Kuliah 

 

(1) Setiap mahasiswa boleh memperbaiki nilainya dengan wajib mengulang dan 

mengikuti kegiatan kuliah, pratikum dan tugas akademik lainnya bagi mata kuliah 

tersebut secara utuh dan penuh pada semester-semester berikutnya. 

(2) Setiap mata kuliah yang diperbaiki nilainya, maka nilai yang dipakai untuk 

menghitung indeks prestasi kumulatif (IPK) adalah nilai tertinggi yang pernah 

diperoleh. 

(3) Mahasiswa yang memperbaiki nilai atau mengulang yang dimaksud ayat (1) 

diperbolehkan untuk mengulang suatu mata kuliah maksimal 2 (dua) kali, dan nilai 

mata kuliah yang boleh diulang maksimal C. 

 

Pasal 36 

Ujian Susulan 

 

Ujian Susulan dapat dilakukan disebabkan oleh suatu hal yang dapat dibenarkan 

seperti sakit, kemalangan, keterlambatan mengisi KRS secara online, bencana dan 
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lainnya pada saat ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS) 

berlangsung dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Ujian susulan dilaksanakan setelah pimpinan fakultas mengeluarkan surat 

permintaan ujian susulan kepada dosen pengasuh mata kuliah paling lambat 2 

(dua) minggu setelah ujian berakhir. 

b. Mahasiswa diwajibkan mengisi KRS on line 

c. Membayar biaya ujian susulan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

d. Waktu dan teknis pelaksanaan ujian susulan ditentukan oleh Panitia Ujian. 

 

Pasal 37 

Pengadministrasian Nilai  

 

(1) Pengarsipan yang berkaitan dengan nilai mata kuliah bersifat rahasia. 

(2) Pengadministrasian nilai berfungsi sebagai bukti otentik bagi pihak yang 

berkepentingan. 

(3) Pengadministrasian nilai dilaksanakan oleh Ka. Prodi, Wakil Dekan I dan PKSI. 

(4) Arsip pengadministrasian nilai wajib disampaikan/dilaporkan kepada Wakil Rektor 

I. 

(5) Pengeluaran data arsip Nilai wajib mendapat izin dari Dekan untuk tingkat Fakultas 

dan Wakil Rektor I di tingkat PKSI dan BAA. 

 

Pasal 38 

Kartu Hasil Studi (KHS) 

 

(1) Kartu Hasil Studi (KHS) adalah rekaman prestasi akademik mahasiswa dari setiap 

semester yang disebut Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif 

(IPK). 

(2) KHS dikeluarkan oleh fakultas/program studi /PKSI setelah nilai semester 

diumumkan oleh fakultas/program studi/ Pantia Fakultas yang bersangkutan. 

(3) Bila terjadi kekeliruan dalam penerbitan KHS, dapat diperbaiki sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 
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(4) IPS = (jumlah dari perkalian antara angka mutu dikalikan dengan bobot sks permata 

kuliah) di bagi dengan jumlah bobot sks yang diambil seorang mahasiswa pada 

semester tersebut. Atau dapat diformulasikan secara matematis sebagai berikut: 

 

IPS = ∑(N x K)/ ∑K 

N = Angka mutu setiap mata kuliah yang diambil seorang mahasiswa 

K = Nilai Kredit  setiap mata kuliah 

(5) Hasil evaluasi yang dirangkum dalam bentuk KHS di samping untuk mengukur 

prestasi juga digunakan untuk menentukan beban studi atau jumlah sks yang dapat 

diambil pada semester berikutnya. Jumlah sks yang dapat diambil pada semester 

berikutnya dapat ditentukan dengan pedoman sebagai berikut : 

Tabel 3. Tabel Indeks Prestasi dan Pengambilan sks 

Indeks Prestasi 
Semester (IPS) 

Beban Studi yang 
diijinkan (sks) semester 

berikutnya 
> 3.00 maksimal 24 
2.50 – 2.99 maksimal 22 
2.00 – 2.49 maksimal 20 
1.51– 1.99 maksimal 17 
1.01-1.50 maksimal 15 
<1.00   maksimal 12 

(6) Pada awal studi (semester 1) mahasiswa diberikan beban studi sama untuk semua 

mahasiswa, sedangkan pada semester-semester selanjutnya mahasiswa dapat 

menyusun rencana kegiatan pendidikannya sesuai dengan capaian prestasi akademik 

semester yang ditunjukkan oleh Indeks Prestasi Semester (IPS)  sebelumnya. 

Semakin tinggi prestasi yang, dapat dicapai semakin cepat mahasiswa dapat 

menyelesaikan keseluruhan studinya. 

Pasal 39 

Transkrip Nilai dan Konversi 

 

(1) Transkrip adalah nilai prestasi akademik, yang dibuat oleh fakultas/program 

studi/PKSI dan telah dimasukkan ke dalam buku induk dan/atau dokumen 

elektronik fakultas/program diteruskan ke UMN Al Washliyah. 

(2) Transkrip dapat diberikan kepada mahasiswa setelah yang bersangkutan 

menyelesaikan studi atau masih dalam masa studinya atas permintaan yang 

bersangkutan, maupun atas permintaan resmi instansi terkait. 
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(3) Transkrip diterbitkan oleh fakultas/program dan diketahui oleh Rektor. 

(4) Fakultas/program wajib menyimpan daftar kumpulan nilai (DKN) fakultas/program 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang selama 30 (tiga puluh) tahun. 

(5) DKN Fakultas/Program Studi diisi berdasarkan KHS mahasiswa dari semester ke 

semester. 

(6) Nilai mahasiswa pindahan dan transfer dikonversikan oleh Tim Konversi yang 

didasarkan atas mata kuliah yang telah diambil pada Perguruan Tinggi asal. 

(7) Daftar konversi nilai ditandatangani oleh Dekan sebagai ketua dan Wakil Dekan I 

sebagai sekretaris Tim Konversi fakultas, serta disetujui Rektor. 

(8) Hasil konversi yang telah disyahkan Rektor menjadi dasar bagi fakultas atau 

program studi untuk menentukan matakuliah dan/atau sks yang akan diikutinya 

kemudian. 
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BAB VII 
PENYELESAIAN STUDI 

 

Pasal 40 

Ujian Akhir Studi 

 

(1) Setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan suatu program studi harus menempuh 

ujian akhir studi. 

(2) Setiap mahasiswa program sarjana diperkenankan mengikuti ujian akhir, apabila 

telah memenuhi syarat-syarat berikut: 

a. Telah lulus  mata kuliah minimal 145 sks ( sesuai ketentuan Fakultas/program 

Studi) 

b. Mempunyai Indeks Prestasi (IPK) minimal 2,75. 

c. Hanya mempunyai satu nilai D. 

d. Skripsi telah mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing. 

e. Telah menyelesaikan seluruh tanggungjawab administrasinya dalam lingkungan 

Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah. 

(3) Ujian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secaraterbuka. 

(4) Ujian Tugas Akhir yang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa ujian 

mempertahankan Skripsi. 

Pasal 41 

Syarat-syarat Mengikuti Ujian Akhir Studi S1 

 

(1) Mahasiswa yang akan menempuh ujian mengakhiri studi di Fakultas Farmasi UMN 

Al Washliyah harus mengajukan permohonan ke Rektor/Ketua Panitia Ujian Sarjan 

c/q Dekan (FORM. FU. 1) dengan melampirkan: 

a. Surat Keterangan Keuangan (FORM. FU. 2). 

b. Surat Keterangan Perpustakaan (FORM. FU. 3). 

c. Transkrip Nilai yang telah ditandatangani. 

d. Fotokopi STTB/Ijazah dasar yang telah ditandasahkan oleh yang berwenang, 

rangkap 2. Data yang tertera pada STTB/Ijazah dasar dijadikan sebagai dasar 

penulisan Ijazah. 

e. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa yang masih berlaku, rangkap 2 

f. KRS setiap semester 
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g. KHS setiap semester 

h. LPTQ dan Surat Keterangan Anggota Koperasi 

i. Fotokopi Sertifikat KKN, sertifikat PKKMB, dan sertikat Seminar Nasional  

yang telah ditandasahkan yang berwenang. 

j. Konversi nilai asli bagi mahasiswa transfer 

k. Mengisi biodata untuk wisuda dalam rangkap 3 

l. Bagi Mahasiswa S1: Surat keterangan dari perpustakaan telah meyerahkan CD 

Soft copy naskah abstrak skripsi  dalam format pdf. (format abstrak diatur 

melalui surat Wakil Rektor I) 

m. Surat pernyataan bahwa skripsi yang ditulis bebas plagiat dan bersedia 

menerima sanksi bila terbukti plagiat. 

(2) Panitia ujian mengakhiri studi adalah sebagai berikut: 

Panitia Ujian Skripsi terdiri dari: 
Ketua   :  Rektor 
Sekretaris   :  Dekan 
Anggota Penguji  :  3 orang dosen 
Dosen saksi/Pencatat :  Ketua Program Studi 

 

Pasal 42 

Tingkat Kelulusan pada Ujian Akhir Studi Sarjana (S1) 

 

(1) Seorang mahasiswa dinyatakan lulus dalam program sarjana apabila: 

a. Telah mengumpulkan jumlah minimal sks yang disyaratkan untuk program studi 

bersangkutan. 

b. Indeks Prestasi Komulatif (IPK) minimal 2,75 

c. Tidak ada nilai E dan paling banyak hanya satu nilai D 

d. Telah lulus ujian akhir studi yang diumumnkan secara lisan dan tertulis oleh 

pimpinan perguruan tinggi/pimpinan Fakultas masing-masing  pada acara ujian 

akhir studi. 

(2) Setiap mahasiswa yang telah lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwisuda 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al 

Washliyah. 

(3) Setiap mahasiswa dinyatakan lulus ujian akhir studi berhak memakai gelar 

akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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Pasal 43 

Hasil Ujian Akhir Studi 

 

(1) Hasil ujian akhir (judisium) dinyatakan dalam bentuk: 

a. Lulus dengan nilai mutu paling rendah C. 

b. Tidak lulus 

(2) Setiap mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam kesempatan ujian pertama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masih diberi kesempatan untuk 

menempuh ujian ulangan tidak lebih 2 (dua) kali, dalam jangka waktu yang 

ditentukan oleh fakultas/program selama masa studi mahasiswa belum berakhir. 

(3) Wewenang menetapkan lulus atau tidak lulusnya seorang calon sarjana diputuskan 

oleh sidang dosen penguji tugas akhir. 

 

Pasal 44 

Predikat Kelulusan 

(1) Mahasiswa yang telah lulus dalam menempuh ujian akhir program diberikan 

predikat lulus berdasarkan IPK, kelulusan nilai mata kuliah dan lama studi. 

(2) Predikat lulus untuk mahasiswa program sarjana yang dimaksud pada ayat (1), 

adalah: 

a. Dengan Pujian (cum laude), bila: 

(i) Indeks Prestasi Komulatif (IPK) 3,51 ke atas 

(ii) Semua  nilai mata kuliah paling  rendah  B. 

(iii) Menyelesaikan program studinya dalam waktu tidak lebih dari 8 semester 

efektif. 

b. Sangat Memuaskan, bila: 

       IPK lebih dari 3,51 tetapi tidak memenuhi semua kriteria sebagaimana point (a) 

atau 

(i) IPK 3,01 sampai 3,50 

(ii) Semua  nilai mata kuliah paling  rendah  C 

(iii) Menyelesaikan program studinya dalam waktu tidak lebih dari 8 semester 

efektif. 

c. Memuaskan, bila IPK 2,76 sampai dengan 3,00. 

d. Cukup, bila IPK 2,00 sampai dengan  2,75 



 

38 

 

 

Pasal 45 

Penghargaan 

(1) Fakultas Farmasi UMN Al Washliyah memberikan penghargaan kepada 

Mahasiswa terbaik . 

(2) Penghargaan seperti yang dimaksud ayat (1) diserahkan pada setiap pelaksaan 

wisuda, bentuk penghargaan  diatur dalam ketentuan lain. 

(3) Syarat Mahasiswa terbaik adalah: 

a. IPK tertinggi adalah  minimal 3,50 

b. Masa studi S1 tidak lebih dari 9 semester. 

c. Tidak pernah mengulang/perbaikan nilai. 

d. Usia Maksimal 25 tahun. 

e. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dekan. 

f. Mahasiswa terbaik harus berasal dari Mahasiswa reguler ( bukan 

transfer/pindahan). 

(4) UMN Al Washliyah memberikan penghargaan kepada mahasiswa terbaik umum 

untuk program S1 dengan  ketentuan penerima adalah IPK yang tertinggi 

diantara mahasiswa terbaik dari seluruh Fakultas dan IPK minimal 3,75 

(5) Mahasiswa terbaik tingkat Fakultas ditetapkan melalui surat keputusan Dekan. 

(6) Mahasiswa terbaik umum ditetapkan melalui surat keputusan Rektor. 

(7) Bentuk penghargaan untuk mahasiswa terbaik umum diatur dalam ketentuan 

lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 

 

BAB VIII 
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN 

 

Pasal 46 

Tugas Pokok Dosen 

(1) Dosen sebagai anggota Sivitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan 

Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang dikuasainya kepada Mahasiswa 

dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga Mahasiswa 

aktif mengembangkan potensinya.   

(2) Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu 

Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta 

menyebarluaskannya.   

(3) Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku 

teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau publikasi ilmiah sebagai 

salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta 

pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika 

(4) Tugas pokok seorang dosen Universita Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah 

adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan pengajaran, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

(5) Tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran dapat dilakukan dalam bentuk 

memberikan kuliah, praktikum, pengembangan materi kuliah dan melakukan 

evaluasi terhadap perkuliahannya pada fakultas di Universitas Muslim Nusantara 

(UMN) Al Washliyah. 

(6) Selain tugas utama tersebut, dosen juga mempunyai tugas sebagai penasehat 

akademis terhadap mahasiswa, dan melakukan pembimbingan dalam penulisan 

tugas akhir mahasiswa. 

 

Pasal 47 

Beban Tugas Dosen 

 

(1) Beban tugas  seorang dosen tetap adalah 12 (dua belas) sks sampai 16 (enam belas ) 

sks perminggu per semester, dengan pengertian 1 sks mengajar setara dengan 50 

jam perminggu kerja per semester. 
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(2) Beban tugas seperti tersebut pada ayat (1) dapat terdiri dari tugas memberikan 

kuliah/praktikum, penelitian dan menghasilkan karya ilmiah, melakukan pengabdian 

kepada masyarakat dan melakukan kegiatan penunjang akademis. 

(3) Tugas penelitian yang dimaksud pada ayat (2), bisa dilakukan secara mandiri atau 

kelompok, dalam 1 (satu ) tahun akademik sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 

(satu) kegiatan penelitian sebagai ketua peneliti setiap satu orang Dosen tetap. 

(4) Tugas pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud pada ayat (2), bisa dilakukan 

secara mandiri atau kelompok, dalam 2 (dua) tahun akademik sekurang-kurangnya 

dilaksanakan 1 (satu) kegiatan pengabdian pada masyarakat sebagai ketua oleh 

setiap Dosen tetap. 

Pasal 48 

Pembagian Waktu Beban Tugas Dosen 

(1) Pembagian waktu beban tugas yang dimaksud pada pasal 36 ayat (1) bagi seorang 

dosen tetap (12 -16 ) sks per minggu per semester yang dapat disebar dalam tugas-

tugas institusional sebagai berikut; 

a. Pendidikan dan pengajaran, (  2- 12)sks/kegiatan wajib 

b. Penelitian dan pengembangan ilmu, (1-3) sks/kegiatan wajib 

c. Pengabdian pada masyarakat, (1 -  2 sks)/kegiatan wajib 

d. Pembinaan civitas akademika, ( 0-3) sks) /tidak wajib 

e. Administrasi dan manajemen, (0 -  3 ) sks/tidak wajib 

 

(2) Beban tugas mengajar setiap dosen harus ada pada setiap semester. 

 

Pasal 49 

Ekivalensi Tugas Fungsional 

 

(1) Ekivalensi tugas-tugas fungsional dalam takaran sks per semester ditetapkan sebagai 

berikut: 

a. Pendidikan : 

1) Kuliah pada tingkat S1 terhadap setiap kelompok yang terdiri sebanyak-

banyaknya 40 orang mahasiswa selama 1 semester, 50 menit tatap muka 

perminggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 60 menit kegiatan 

terstruktur sama dengan 1 sks. 
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2) Asistensi kuliah atau praktikum terhadap setiap kelompok yang terdiri dari 

sebanyak banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, (4 x 50 menit) 

tatap muka per minggu sama dengan 1 sks. 

3) Bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok yang 

terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa kegiatan yang setara 

dengan 50 jam kerja persemester sama dengan 1 sks. 

4) Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri dari yang 

sebanyak-banyaknya 25 orang  mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap 

muka perminggu sama dengan 1 sks. 

5) Bimbingan tugas akhir S1 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari yang 

sebanyak-banyaknya 6 orang mahasiswa selama satu semester sama dengan 

1 sks. 

b. Penelitian dan Karya Ilmiah/Pengembangan Ilmu: 

1) Keterlibatan dalam satu judul penelitian sebagai peneliti utama yang 

dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 

4 sks. 

2) Keterlibatan dalam satu judul penelitian sebagai anggota (disetujui oleh 

pimpinan dan tercatat) sama dengan 2 sks. 

3) Menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu 

sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama 

dengan 3 sks. 

4) Menterjemahkan atau menyadur satu judul buku yang akan diterbitkan 

secara nasional dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oeh 

pimpinan dan dicatat) sama dengan 2 sks. 

5) Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan secara nasional 

dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan 

tercatat) sama dengan 2 sks. 

6) Tugas belajar untuk S3 sama dengan 12 sks. 

c. Pengabdian pada Masyarakat: 

Satu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja persemester (disetujui pimpinan 

dan tercatat) sama dengan 1 sks persemester, atau: 

1) Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat adalah mengembangkan hasil pendidikan dan 
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penelitian melalui praktek nyata di lapangan untuk dimanfaatkan oleh 

masyarakat sama dengan 1 sks. 

2) Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah kepada masyarakat, baik 

sesuai dengan bidang ilmunya maupun luar bidang ilmunya, baik kepada 

masyarakat umum, maupun masyarakat kampus (dosen, mahasiswa, dan 

tenaga non dosen) sama dengan 1 sks. 

3) Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang 

pelaksanaaan tugas umum pemerintah dan pembangunan adalah memberikan 

konsultasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik berdasarkan 

keahlian yang dimilki, penugasan dari lembaga perguruan tinggi atau 

berdasarkan fungsi jabatan sama dengan 1 sks. 

4) Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat adalah membuat 

tulisan mengenai cara-cara melaksanakan atau mengembangkan sesuatu 

untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dalam bidang ilmunya maupun 

luar bidang ilmunya yang tidak dipublikasikan sama dengan 1 sks. 

d. Pembinaan Civitas Akademik: 

1) Bimbingan akademik terhadap setiap 12 mahasiswa sama dengan 1 sks. 

2) Bimbingan dan konseling terhadap setiap 12 orang mahasiswa sama dengan 

1 sks. 

3) Pimpinan pembinaan unit kegiatan mahasiswa sama dengan 1 sks. 

4) Pimpinan organisasi sosial intern sama dengan 1 sks. 

e. Administrasi dan Manajemen: 

1) Jabatan Sruktural per semester: 

- Rektor, setara  dengan 6  sks 

- Wakil Rektor/Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana, setara 

dengan 5 sks 

- Wakil Dekan/Asisten Direktur Program Pascasarjana, setara  dengan 4 

sks 

- Ketua Lembaga, setara dengan 5 sks 

- Sekretaris Lembaga, setara dengan 4 sks 

- Ketua UPT, setara dengan 4 sks 

- Ketua Jurusan, setara dengan 3 sks 

- Sekretaris Jurusan, setara dengan 3 sks 
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- Kepala Pusat, setara dengan 3 sks 

 

2) Jabatan Non Struktural: 

- Sekretaris Senat Universitas, setara dengan 4 sks 

- Sekretaris Senat Fakultas, setara dengan 4 sks 

- Ketua Program Studi, setara dengan 4 sks 

- Sekretaris Program Studi, setara dengan 4 sks 

 

3) Ketua Panitia Ad Hoc : (Umur kepanitiaan sekurang-kurangnya 1 semester) 

setara dengan 1 sks. 

4) Ketua Panitia Tetap : (Umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester) : 

- Tingkat Universitas, setara dengan 2 sks. 

- Tingkat Fakultas, setara dengan 2 sks. 

- Tingkat Jurusan/Prodi, setara dengan 1 sks. 

 

Pasal 50 

Penasehat Akademik 

 

Penasehat Akademik adalah dosen yang bertugas dan bertanggung jawab untuk : 

(1)  Memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang sistem pendidikan dan 

administrasi akademik universitas dan fakultas. 

(2)  Memberikan bimbingan khusus kepada mahasiswa dalam menentukan rencana studi 

menyeluruh pada awal studi, mengisi KRS pada awal semester, serta 

mengesahkannya. 

(3)  Memberikan penjelasan dan nasehat kepada mahasiswa tentang cara-cara belajar 

yang baik, memanfaatkan waktu dan fasilitas belajar secara maksimal, sehingga 

dapat menyelesaikan studi tepat waktu. 

(4)  Menyediakan waktu yang cukup untuk berkonsultasi dengan mahasiswa paling 

kurang 3 (tiga) kali dalam satu semester, yaitu pada awal semester, sebelum ujian 

tengah semester, dan sebelum ujian akhir semester. 

(5)  Mengevaluasi belajar mahasiswa yang diasuh dan melaporkannya secara teratur 

setiap akhir semester kepada ketua jurusan/bagian untuk diteruskan kepada dekan. 



 

44 

 

(6)  Memberikan nasehat kepada mahasiswa yang prestasinya menurun, meneliti sebab-

sebabnya dan membantu mencarikan jalan keluar, agar prestasi mahasiswa tersebut 

dapat meningkat pada semester berikutnya. 

(7)  Dosen sebagai penasehat akademik dapat mengasuh mahasiswa maksimum 20 orang 

per tahun akademik atau disesuaikan dengan kondisi fakultas. 

(8)  Dosen penasehat akademik ditetapkan melalui surat keputusan dekan 

Pasal 51 

Penggantian Penasehat Akademik 

(1) Penasehat akademik dapat diganti, apabila : 

a. Sakit, atau berhalangan tetap. 

b. Mendapat tugas belajar. 

c. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima. 

d. Lalai melaksanakan tugas sebagai Penasehat Akademis. 

e. Penggantian penasehat akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

ditetapkan dengan surat keputusan dekan atas usul ketua jurusan/program studi. 
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BAB IX 
PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA 

 

Pasal 52 

Tugas Dosen Pembimbing Tugas Akhir 

 

(1) Dosen pembimbing tugas akhir (skripsi) mahasiswa bertugas dan bertanggung 

jawab untuk: 

a. Membimbing penyusunan rencana penelitian (proposal penelitian); 

b. Memeriksa konsep rencana penelitian (proposal penelitian); 

c. Memonitor pelaksanaan penelitian; 

d. Membimbing penyusunan tugas akhir (skripsi); 

e. Memeriksa konsep tugas akhir (skripsi); dan  

f. Membimbing tugas akhir (skripsi). 

 

(2) Jangka waktu pemeriksaan terhadap masing-masing konsep rencana penelitian 

(proposal penelitian), penyusunan tugas akhir (skripsi) tidak lebih dari satu bulan 

untuk setiap kali pemeriksaan. 

(3) Proposal penelitian dan/atau hasil penelitian sebagai tugas akhir sebagaimana 

terdapat pada ayat (2) diseminarkan sebelum ujian akhir studi dilaksanakan, dan 

pelaksanaanya diatur fakultas/program studi. 

 

Pasal 53 

Konsultasi atau Bimbingan Skripsi  

 

(1) Dosen menyediakan waktu untuk konsultasi bagi mahasiswa bimbingan, sekurang-

kurangnya 1 (satu ) hari setiap minggu; 

(2) Penentuan hari konsultasi dosen diumumkan di jurusan/program studi dan/atau di 

tempat yang ditentukan oleh dosen dan diketahui oleh Ketua Jurusan dan/atau 

Ketua Program Studi. 

 

Pasal 54 

Syarat-syarat Pembimbing Tugas Akhir 
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(1) Pembimbing Skripsi untuk setiap mahasiswa terdiri dari 1 orang dosen; 

(2) Pembimbing skripsi dengan syarat sekurang-kurangnya: 

Bergelar Magister, dengan jabatan akademik paling rendah Asisten Ahli; 

(3) Pembimbing diangkat dan diberhentikan dengan surat keputusan dekan atas usul 

Ketua Program Studi; 

 

Pasal 55 

Jumlah Maksimal Membimbing Skripsi 

 

Dosen dapat membimbing skripsi mahasiswa maksimal 6 orang per tahun atau 

disesuaikan dengan kondisi fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi dengan 

memperhatikan pemerataan. 

 

Pasal 56 

Penggantian Pembimbing Skripsi 

 

(1) Pembimbing skripsi dapat diganti bila: 

a. Meninggal dunia, sakit atau berhalangan tetap; 

b. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; 

c. Mahasiswa mengganti judul/materi skripsi; 

d. Pembimbing lalai melaksanakan tugas bimbingan. 

e. Penggantian pembimbing skripsi  ditetapkan dengan keputusan Dekan atas usul 

ketua program studi. 

 

 

Pasal 57 

Pembagian Tugas Pembimbing 

1. Tugas Pembimbing Utama (Pembimbing I) 

a) Menyetujui judul penelitian yang akan dilaksanakan mahasiswa. 

b) Memberikan arahan yang berkaitan dengan usulan rancangan penelitian, 

materi yang akan diteliti. 

c) Memberikan telaahan atas instrument pengumpulan data dan prosedur 

pengelolaan data yang valid untuk digunakan. 
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d) Memberikan telaah atas keseluruhan isi laporan penelitian terutama 

substansi penelitian. 

e) Memberikan persetujuaan untuk seminar proposal / usulan, seminar hasil 

penelitian/ujian siding Tugas Akhir dan Skripsi. 

f) Hal lain yang diperlukan. 
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BAB X 
PELAPORAN DAN EAVALUASI PELAKSANAAN TUGAS 

 

Pasal 58 

Laporan Pelaksanaan Tugas Dosen 

 

(1) Setiap awal  tahun kalender  Dosen  wajib menyusun rencana kerja tahunan (RKT) 

yang berisi minimal rencana kerja dibidang Tri Darma Perguruan Tinggi.  

(2) Setiap akhir tahun kalender setiap Dosen wajib menyerahkan laporan capaian dari 

RKT  yang telah dibuat pada setiap awal tahun kalender kepada Ketua Program 

studi untuk diteruskan kepada Dekan dan ditembuskan kepada Rektor mealui wakil 

Rektor I. 

(3) Setiap awal semester setiap Dosen wajib membuat Rencana Pembelajaran Semester 

(RPS). 

(4) Setiap akhir semester setiap dosen harus melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagai 

Pengajar (Dosen), Penasehat Akademik, Pembimbing Skripsi Mahasiswa,  

(5) Setiap Dosen wajib melaksanakan penelitian  setiap  semester 

(6) Setiap Dosen wajib menyampaikan 1 set laporan penelitian, jurnal Ilmiah, Buku  

kepada Ketua Program Studi untuk diteruskan kepada Dekan Fakultas dan 

ditembuskan kepada Rektor melalui wakil Rektor I dan ketua LP2M UMN AL-

Washliyah. 

(7) Setiap Dosen wajib melaksanakan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat minimal 1 

kali dalam semester 

(8) Setiap Dosen wajib menyampaikan 1 set laporan Pelaksana Pengabdian kepada 

Masyarakat, serta tugas lainnya kepada Ketua Program Studi untuk diteruskan 

kepada Dekan  dan Rektor. 

(9) Setiap akhir semester setiap Dosen wajib melaporkan hasil penilaian tentang  

Mahasiswa setiap Mata kuliah yang diampu kepada Ketua Program Studi untuk 

diteruskan kepada Dekan Fakultas dan ditembuskan kepada Rektor mealui wakil 

Rektor I 

(10) Setiap Dosen wajib meng-upload nilai mahasiswa dari Mata Kuliah yang diampu 

melalui sistem akademik UMN Al Washliyah (SIAKAD) 



 

49 

 

(11) Setiap akhir semester dilakukan evaluasi oleh Jurusan/Program Studi terhadap 

pelaksanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah yang telah dilakukan 

oleh dosen dengan responden mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut. 

(12) Dosen harus menandatangani absensi kehadiran di Jurusan atau Program 

Studi/Laboratorium setiap hari kerja, kecuali jika bertugas di luar daerah atas 

sepengetahuan pimpinan Fakultas/Jurusan dengan memberikan laporan tertulis. 

(13) Pengaturan mengenai pelaporan pada ayat (1) dan evaluasi pelaksanaan proses 

pembelajaran pada ayat (2) ditentukan oleh universitas atau badan lainnya yang 

ditunjuk oleh Rektor. 
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BAB XI 
SUASANA AKADEMIK SERTA 

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA 
 

Pasal 59 

Suasan Akademik atau Budaya Akademik 

 

(1) Suasana Akademik atau budaya akademik adalah kondisi yang diharapkan di 

mana terjadinya proses dan kegiatan ilmiah dalam masyarakat ilmiah yang 

didominasi oleh kegiatan-kegiatan yang normal, terbuka, dialogis dalam mencari 

kebenaran. 

(2) Suasana akademik dan budaya akademik senantiasa memperhatikan norma-

norma dan tata hukum yang berlaku 

Pasal  60 

Hak Mahasiswa Mengikuti Kegiatan Akademik 

(1) Seorang mahasiswa dinyatakan mempunyai hak untuk mengikuti seluruh kegiatan 

akademik apabila telah memenuhi/melengkapi administrasi yang ditetapkan 

Universitas dan/atau Fakultas/Program Studinya. 

(2) Kegiatan akademik yang dimaksud pada ayat (1) adalah: Perkuliahan, Ujian 

Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, Pratikum, Penelitian, Pembimbingan dan 

kegiatan akademik lainnya. 

(3) Kewajiban mahasiswa yang dimaksud pada ayat (1) adalah : Pembayaran SPP, 

mematuhi tatakrama mahasiswa, peraturan yang berlaku di UMN Al Washliyah dan 

kewajiban lainnya. 

Pasal 61 

Hak Mahasiswa Memperoleh Hasil Koreksi Ujian 

dan Tugas Akhir 

 

(1) Setiap mahasiswa berhak memperoleh hasil koreksi ujian tulis, pekerjaan rumah 

dan tugas lainnya 

(2) Setiap mahasiswa berhak menanyakan hasil koreksi, konsep rencana penelitian, 

skripsi dan tugas akhir lainnya, paling lama 1 (satu) bulan setelah penyerahan 

konsep tersebut. 
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Pasal 62 

Kewajiban Kegiatan Akademik 

(1) Dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, setiap mahasiswa berkewajiban untuk : 

a. Berkonsultasi, berdiskusi dan melaporkan kemajuan belajar secara teratur 

kepada penasehat akademik paling kurang dua kali setiap semester, dan wajib 

meminta pengesahan KRSnya. 

b. Menyelesaikan perbaikan konsep rencana penelitian, skripsi dan tugas lainnya 

sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh pembimbing. 

c. Menyelesaikan penyusunan skripsi dan tugas akhir lainnya paling lama 6 (enam) 

bulan semenjak rencana penelitian/tugas akhir disetujui oleh pembimbing. 

(2) Bila seorang mahasiswa tidak mampu menyelesaikan penulisan skripsi/tugas akhir 

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun semenjak yang bersangkutan selesai 

melaksanakan penelitian, maka skripsi/tugas akhir tersebut dibatalkan dan/atau 

diganti dengan judul/materi yang lain. 

Kewajiban mahasiswa lainnya yang tidak termasuk dalam kegiatan akademik diatur 

dalam ketentuan sendiri. 
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BAB XII 
PINDAH PROGRAM STUDI DAN CUTI AKADEMIK 

 

Pasal 63 

Pindah Program Studi 

 

(1) Mahasiswa program sarjana dapat pindah program studi dalam jenjang pendidikan 

yang sama : 

a. Di dalam Fakultas; 

b. Antar Fakultas dalam lingkungan Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al 

Wasliyah; 

(2) Pindah program studi  dilayani setiap bulan Juli  sampai bulan september setiap 

tahun dengan mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Rektor yang 

disetujui oleh Ka. Prodi dan diketahui oleh Dekan Fakultas.  

(3) Surat permohonan  seperti point 2  disertai dengan melampirkan: 

a. Transkrip nilai  mata kuliah yang sudah dimbil pada program studi yang lama 

yang ditanda tangani oleh Ketua Program Studi dan Dekan Fakultas serta 

diketahui oleh Wakil Rektor I 

b. Bukti pembayaran SPP sampai periode terakhir 

c. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) 

(4) Bagi Mahasiswa yang disetujui pindah, Rektor menerbitkan surat persetujuan 

pindah. 

(5) Berdasarkan surat persetujuan Rektor, Ketua Pusat Komputer dan Sistem Informasi 

menerbitkan Nomor Pokok Mahasiswa yang baru. 

(6) Ketua program studi membuat konversi nilai yang ditandatangani oleh wakil dekan 

I, dekan dan sahkan oleh Rektor. 

(7) Program studi penerima mahasiswa pindahan, haruslah memperhatikan hal-hal 

berikut: 

a. Persyaratan Akademik. 

b. Daya tampung dan keadaan fasilitas pendukung. 

c. Relevansi bidang studi yang bersangkutan. 
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Pasal 64 

Perizinan Pindah Program Studi 

 

(1) Mahasiswa yang akan pindah program studi pada fakultas yang sama, harus 

memperoleh izin pindah dari Ketua Jurusan/Program Studi yang bersangkutan dan 

diterima oleh Jurusan/Program Studi yang dituju dan disahkan oleh dekan/direktur. 

(2) Mahasiswa yang akan pindah program studi harus terdaftar dan aktif di program 

studi asal minimal 2 (dua) semester. 

Pasal 65 

Syarat Pindah Program Studi 

 

Mahasiswa yang akan pindah program studi antar fakultas/program studi harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

(1) Mengajukan permohonan pindah kepada Rektor yang yang disetujui oleh Ka. Prodi 

dan diketahui oleh Dekan Fakultas tempat  program studi lama berada 

(2) Memperoleh izin pindah dari Dekan dari Fakultas/Program asal dan diterima oleh 

Fakultas/Program/Jurusan/Program Studi yang dituju dan disetujui oleh Rektor. 

(3) Perpindahan mahasiswa antar Program Studi hanya dibenarkan satu kali. 

(4) Memenuhi persyaratan akademik dan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh 

Fakultas/Universitas. 

 

Pasal 66 

Mahasiswa Gagal Studi (Drop Out) 

 

(1) Mahasiswa program sarjana   dinyatakan gagal studi (drop out) dan  diberhentikan 

dari Universitas Muslim Nusantara (UMN)    Al  Washliyah apabila: 

a. Belum menyelesaikan kewajiban akademik sampai akhir semester 14 (7 

tahun kalender)  atau  

b. Tidak aktif sebagai Mahasiswa selama 4 semester berturut-turut  dan tanpa 

pemberitahuan ke Universitas dan tanpa mengajukan cuti akademik  atau 

c. Tidak  membayar kewajiban keuangan selama 4 semester berturut-turut 

tanpa ada pemberitahuan/ laporan kepada pihak Universitas  atau 
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d. Melakukan pelanggaran  sesuai ketentuan peraturan dan kode etik  

mahasiswa. 

 

(2) Mahasiswa yang drop out sebagaimana ayat 1  dapat diberikan surat keterangan 

pernah kuliah di Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah dan transkrip 

nilai yang telah diambilnya dengan mekanisme: 

a. Mengajukan permohonan kepada Rektor  bermateri Rp 6000,- untuk diterbitkan 

Surat Keterangan Pernah Kuliah di UMN Al Washliyah. 

b. Mahasiswa yang bersangkutan wajib menunaikan segala kewajibannya,  

termasuk kewajiban keuangan sesuai ketentuan yang berlaku di UMN Al 

Washliyah. 

 

Pasal 67 

Cuti Kuliah 

 

(1) Seorang mahasiswa dapat mengajukan cuti kuliah/akademik karena alasan penting 

paling banyak 4 (empat) semester efektif dengan izin Rektor. 

(2) Satu kali cuti akademik maksimal untuk 1 semester.  

(3) Mekanisme Cuti Akademik: 

a. Mahasiswa membuat surat permohonan cuti akademik yang ditujukan kepada 

Rektor dengan menyampaikan alasan-alasan cuti 

b. Surat permohonan cuti akademik wajib setujui oleh  Ka. Prodi dan diketahui 

oleh Dekan Fakultas dan melampirkan Transkrip Nilai /KHS semester yang 

telah dilalui 

c. Menyelesaikan kewajiban keuangan sampai periode terkhir pada saat 

mengajukan cuti akademik 

d. Mahasiswa diwajibkan membayar biaya administrasi cuti akademik ke BAU 

melalui Bank yang ditunjuk  UMN Al Washliyah yang besarnya sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

e. Atas dasar permohonan dan kwitansi pembayaran biaya adminstrasi cuti 

akademik dan keuangan lainnya sesuai ketentuan yang dikeluarkan Ka. BAU, 
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f. Rektor mengeluarkan surat  keputusan  tentang persetujuan cuti akademik yang 

dibuat 3 rangkap ( 1 rangkap untuk PKSI, 1 rangkap untuk mahasiswa dan 1 

rangkap arsip di BAA) 

g. PKSI merubah status mahasiswa yang bersangkutan di forlap menjadi cuti 

akademik 

h. Selama masa cuti akademik, mahasiswa tidak memiliki hak akademik antara 

lain: kuliah, ujian, surat keterangan aktif kuliah dan kegiatan akademik lainnya. 

i. Bila ternyata selama masa cuti akademik mahasiswa dimaksud mahasiswa 

menggunakan hak akademikya, akan dikenakan sanksi akademik sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, 

j. Waktu pengajuan cuti akademik yaitu: pada bulan  Juni sampai agustus  setiap 

tahun untuk cuti akademik semester ganjil dan di bulan Februari setiap tahun 

kalender untuk cuti disemester genap. 

(4) Mahasiswa yang habis masa cuti akademik wajib membuat surat permohonan 

kepda Rektor untuk aktif kembali sebagai Mahasiswa menjelang berakhirnya masa 

cuti akademik 

(5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk lamanya masa studi 

efektif mahasiswa yang bersangkutan. 

(6) Cuti kuliah/akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mahasiswa tersebut 

sekurang-kurangnya sudah mengikuti perkuliahan 1 (satu) tahun akademik atau 2 

(dua) semester. 

(7) Setelah masa cuti akademik berakhir, mahasiswa dapat memperpanjang masa cuti 

akademik dengan mengajukan surat permohonan perpanjangan cuti kepada Rektor 

dengan mengikuti point 3 a,b 

(8) Bila masa cuti akademik berakhir, mahasiswa yang tidak memperpanjang masa cuti 

akademik  atau tidak aktif kembali maka PKSI merubah status mahasiswa tersebut 

menjadi tidak aktif.  
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BAB XIII 
LAIN-LAIN DAN PENUTUP 

 

Pasal 69 

Keberlakuan Peraturan Akademik 

 

(1) Keputusan ini berlaku bagi seluruh tenaga pengajar/dosen dan mahasiswa, 

(2) Peraturan dan ketentuan akademik pada fakultas/program di lingkungan Universitas 

Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah tidak boleh bertentangan dengan jiwa dan 

makna keputusan ini. 

Pasal 69 

Pemberlakuan Pedoman Akademik 

(1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman akademik ini akan diatur lebih lanjut 

melalui edaran dan/atau pemberitahuan oleh pejabat yang berwenang. 

(2) Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan 

sebagaimana mestinya. 

(3) Semua ketentuan yang bertentangan dengan pedoman akademik ini dinyatakan tidak 

berlaku lagi. 

(4) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 

 

Ditetapkan di  :   Medan 

Pada tanggal  : 28 Oktober 2022 

                                                                                    Dekan, 

 

               apt. Minda Sari Lubis, S.Farm., M.Si 
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LAMPIRAN I: KURIKULUM 
PROGRAM STUDI: S1-  FARMASI 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH 

 
Capaian pembelajaran Lulusan  

A. SIKAP DAN TATA NILAI (Berdasarkan SN DIKTI) 

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religious 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral dan etika 

3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara dan kemajuan berdasarkan Pancasila 

4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serat rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa 

5. Mengharga keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 

serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. 

6. Bekerjasama dan memiliki kepekaan social serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan. 

7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika alkademik. 

9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri 

10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 

 

B. PENGETAHUAN (Berdasarkan APTFI) 

1. Mampu memahami konsep teoritis ilmu dasar biomedik (basic biomedical 

sciences), ilmu kefarmasian (Pharmaceutical sciensces), farmasi social/ 

perilaku/ administrasi (social, behavioral/administrative 

pharmacysciences) dan farmasi klinik (Clinical sciences) secara 

mendalam. 

C. KETERAMPILAN UMUM ( Berdasarkan SN DIKTI) 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembanagan atau implementasi ilmu pengetahuan dan 
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tekhnologi yang memeperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang 

sesuai dengan bidang keahliannya. 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 

3. Mampu mengkaji implikasi pengembanagan atau implementasi ilmu 

penegtahuan dan tekhnologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 

etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desai,, atau kritik 

senin. 

4. Mampu Menyusun deskripai saintifik hasil kajain tersebut di atas dalam 

bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman 

perguruan tinggi 

5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks peneyeslaian 

masalah dibidang kehaliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan 

data. 

6. Mampu memelihara dan mengembangakan jaringan kerja dengan 

pembimbing, kolega, sejawat baik didalam maupun diluar lembaganya. 

7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervise serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 

ditugaskan kepada pekerja yang berada dibawah tanggungjawabnya. 

8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 

berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran 

secara mandiri. 

9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 

Kembali data untuk menjamin keahlian dan mencegah plagiasi. 

 

D. KETERAMPILAN KHUSUS (Berdasarkan Naskah Kademik Kompetensi dan 

Kurikulum APTFI) 

1. mampu mengidentifikasi masalah terkait obat dan alternatif solusinya. 

2. Mampu melakukan pelayanan sediaan farmasi sesuai prosedur. 

3. Mampu menyipakan atau meracik sediaan farmasi sesuai prosedur 

4. Mampu menerapkan ilmu dan tekhnologi kefarmasian dalam pembuatan dan 

penjaminan mutu sediaan farmasi. 
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5. Mampu mencari, menyiapkan, dan memberikan informasi tentang obat dan 

pengobatan. 

6. Mampu berkomunikasi dan membangun hubungan interpersonal 

7. Mampu menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan dan manajemen 

8. Mampu bertindak secara bertanggung-jawab sesuai ketentuan perundang-

undangan dan etik kefarmasian 

9. Menunjukkan penguasaan IPTEK, kemampuan riset, dan kemampuan 

pengembangan diri.  
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SEBARAN  MATA  KULIAH   PROGRAM STUDI FARMASI            

JENJANG PENDIDIKAN STRATA SATU (S-1)            
 

NO. KODE 
MK MATA KULIAH SKS SEM 1 2 3 4 5 6 7 8 KET 

1 MU20101 PENDIDIKAN  AGAMA 2 1 2                 
2 MU20102 PENDIDIKAN PANCASILA 2 1 2                 
3 MU20103 BAHASA INDONESIA 2 1 2                 
4 MD20101 BIOLOGI SEL 2 1 2                 
5 MD20102 KIMIA DASAR FARMASI 2 1 2                 

6 MD20103 
MIKROBIOLOGI & 
VIROLOGI 2 1 2                 

7 FR20101 FARMASI FISIKA 2 1 2                 

8 FR20102 
MATEMATIKA & 
STATISTIKA FARMASI 2 1 2                 

9 MD20104 
CARA BEKERJA YG BAIK 
DI LABORATORIUM 1 1 1                 

10 MD20105 
PRAK. KIMIA DASAR 
FARMASI 1 1 1                 

11 MD20106 
PRAK. MIKROBIOLOGI & 
VIROLOGI 1 1 1                 

12 FR20103 PRAK. FARMASI FISIKA 1 1 1                 

13 MU20104 
PEND. 
KEWARGANEGARAAN 2 2   2               

14 MU20105 ILMU TAUHID 1 2   1               
15 MU20106 KEALWASHLIYAHAN 2 2   2               
16 MD20107 FILSAFAT ILMU 2 2   2               
17 MD20108 BOTANI FARMASI 2 2   2               
18 MD20109 ANATOMI DAN FISIO. 3 2   3               



 

61 

 

TUBUH MANUSIA 
19 MD20110 KIMIA ORGANIK  I 2 2   2               
20 FR20104 FARMASETIKA DASAR 2 2   2               
21 FR20105 KIMIA ANALISIS 2 2   2               
22 MD20111 PRAK. BOTANI FARMASI 1 2   1               

23 MD20112 
PRAK. ANATOMI DAN 
FISIO. TUBUH MANUSIA 1 2   1               

24 FR20106 
PRAK. FARMASETIKA 
DASAR 1 2   1               

25 FR20107 PRAK. KIMIA ANALISIS 1 2   1               

26 MD20113 
BAHASA INGGRIS 
FARMASI 1 3     1             

27 FR20108 

PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN 
& EK 

2 3     2             

28 FR20109 
FARMAKOLOGI -
TOKSIKOLOGI  I 2 3     2             

29 FR20110 
TEK. & FORM. AN. 
SEDIAAN KOSMETIKA 2 3     2             

30 FR20111 FARMAKOGNOSI  I 2 3     2             

31 FR20112 
TEK. & FORM. AN. 
SEDIAAN PADAT 2 3     2             

32 FR20113 
PRAK. TEK. & FORM. AN. 
SEDIAAN PADAT 1 3     1             

33 MD20114 KIMIA ORGANIK  II 2 3     2             
34 FR20114 ANALISIS FARMASI  I 2 3     2             
35 MD20114 PRAK. KIMIA ORGANIK 1 3     1             

36 FR20115 
PRAK. ANALISIS 
FARMASI  I 1 3     1             
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37 MU20108 ISLAMOLOGI 2 3     2             

38 MU20110 
PEND. SOSIAL DAN 
BUDAYA 2 3     2             

39 FR20116 
FARMAKOLOGI -
TOKSIKOLOGI  II 2 4       2           

40 FR20117 BIOKIMIA 2 4       2           

41 FR20118 
TEK. & FORM. AN. 
SEDIAAN STERIL 2 4       2           

42 FR20119 FITOKIMIA 3 4       3           
43 FR20120 PATOLOGI 2 4       2           
44 FR20121 FARMAKOGNOSI  II 2 4       2           

45 FR20122 
PRAK. FARMAKOLOGI -
TOKSIKOLOGI 1 4       1           

46 FR20123 PRAK. BIOKIMIA 1 4       1           

47 FR20124 
PRAK. TEK. & FORM. AN. 
SEDIAAN STERIL 1 4       1           

48 FR20125 PRAK. FARMAKOGNOSI 1 4       1           

49 FR20126 
ELUSIDASI STRUKTUR 
SENYAWA OBA 2 4       2           

50 FR20127 ANALISIS FARMASI  II 2 4       2           
51 MU20107 ILMU FIQIH 1 4       1           
52 FR20128 KROMATOGRAFI 2 5         2         
53 FR20129 MANAJEMEN FARMASI 2 5         2         

54 FR20130 
CARA PEMBUATAN OBAT 
YG BAIK 2 5         2         

55 FR20131 PRAK. BIOFARMASETIKA 1 5         1         

56 FR20132 
PRAK. OBAT 
TRADISIONAL 1 5         1         

57 FR20133 PRAK. FITOKIMIA 1 5         1         
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58 FR20134 RADIO FARMASI * 2 5         2         

59 FR20135 
BIOTEKNOLOGI FARMASI 
* 2 5         2         

60 FR20136 

SUPLEMEN DAN 
MAKANAN FUNGSIONAL 
* 

2 5         2         

61 FR20137 
JAMINAN MUTU OBAT 
DAN KOSMETIKA * 2 5         2         

62 FR20138 BIOFARMASETIKA 2 5         2         
63 FR20139 FARMAKOKINETIKA 2 5         2         
64 FR20140 OBAT TRADISIONAL 2 5         2         
65 FR20141 IMONOLOGI 2 5         2         

66 FR20142 
PRAK. ANALISIS  
FARMASI  II 1 5         1         

67 FR20143 
KEWIRAUSAHAAN 
FARMASI 2 6           2       

68 FR20144 FARMAKOTERAPI 2 6           2       

69 FR20145 
PENGEMB. PRODUK & 
EVAL. SENSORIS 2 6           2       

70 FR20146 
ANALISIS 
INSTRUMENTAL 2 6           2       

71 FR20147 FARMASI KLINIS 2 6           2       
72 FR20148 FITOTERAPI 2 6           2       

73 FR20149 
METODOLOGI 
PENELITIAN 2 6           2       

74 FR20150 KIMIA MEDISINAL 2 6           2       

75 FR20151 
PRAK. KEWIRAUSAHAAN 
FARMASI 1 6           1       

76 FR20152 PRAK. ANALISIS 1 6           1       
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INSTRUMENTAL 

77 FR20153 
PENANGANAN BAHAN 
BAKU & KEMASAN * 2 6           2       

78 FR20154 
PELAYANAN 
KEFARMASIAN * 2 6           2       

79 FR20155 KIMIA FISIKA * 2 6           2       

80 FR20156 
FARMASI FISIKA LANJUT 
* 2 6           2       

81 FR20157 
TEK. AROMA DAN 
KOSMETIKA 2 7             2     

82 FR20158 
KIMIA BAHAN ALAM 
HAYATI BAHARI 2 7             2     

83 FR20159 
FARMASI KESEHATAN 
MASY. 2 7             2     

84 MU20111 KULIAH KERJA NYATA 2 7             2     
85 FR20160 FARMAKOEKONOMI * 2 7             2     
86 FR20161 INTERAKSI OBAT * 2 7             2     
87 FR20162 RANCANGAN OBAT * 2 7             2     

88 FR20163 
KOMUNIKASI DAN 
KONSELING * 2 7             2     

89 FR20164 
JAMINAN KUALITAS 
BAHAN BAKU ALAM * 2 7             2     

90 FR20165 
TEK. & FORM. SEDIAAN 
VETERINER * 2 7             2     

91 FR20166 FITOKIMIA LANJUT * 2 7             2     
92 FR20150 SEMINAR 1 8               1   
93 FR20166 SKRIPSI 5 8               5   

JUMLAH 150 == 20 22 22 22 22 22 14 6   
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LAMPIRAN II: TATA KRAMA 
A. Tata Krama Mahasiswa Fak. MIPA UMN Al Washliyah 

1. Beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
2. Menjaga keseimbangan dalam menunaikan kewajiban dan hak-hak mahasiswa 
3. Menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta menghindarkan 

perbuatan tercela 
4. Sopan dalam bertindak, santun dalam bertutur kata 
5. Demokratis dan etis dalam menggunakan mimbar akademik 
6. Berusaha menciptakan suasana keakraban dan kekeluargaan antar sesame civitas 

akademika Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah 
7. Hormat terhadap setiap tenaga kependidikan dan sesame mahasiswa 
8. Bersikap asah, asih dan asuh terhadap sesame mahasiswa dalam upaya 

meningkatkan prestasi akademik 
9. Memiliki sifat terpuji 
10. Berpenampilan menarik, sopan dan enerjik 
11. Berbusana rapi, bersih, sederhana dan tidak berlebihan menurut takaran-takaran 

normative 
12. Menghargai dan menjaga nama baik almamater UMN Al Washliyah 

 
B. Busana Mahasiswa 

a. Bagi Mahasiswa Pria 
1. Memakai kemeja, dimasukkan ke dalam celana, atau 
2. Jas mini/safari dengan model yang pantas, atau 
3. Kemeja batik 
4. Tidak berambut gondrong 
5. Tidak memakai celana Blue Jeans atau sejenisnya 
6. Wajib memakai sepatu, tidak diperkenankan memakai sandal, trompah 
7. Tidak memakai kaos (T-Shirt) pada waktu kuliah 
8. Pada waktu ujian tengah semester, akhir semester, seminar diwajibkan 

memakai kemeja putih lengan panjang, celana panjang warna hitam atau 
kehitam-hitaman 

9. Pada waktu ujian akhir studi (meja hijau) diwajibkan memakai Jas dan 
Kopiah 
 

b. Bagi Mahasiswa Wanita 
1. Memakai busana yang rapi, lengan panjang, tidak transparan, dengan warna 

yang tidak mencolok (norak/glamour) 
2. Memakai rok atau celana panjang yang sopan tidak ketat dan tidak 

transparan 
3. Memakai jilbab (bagi muslimah), kerudung atau penutup aurat lainnya 
4. Tidak memakai perhiasan yang berlebihan 
5. Tidak memakai celana Blue Jeans atau sejenisnya 
6. Tidak memakai kaos (T-Shirt) pada waktu kuliah 
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7. Wajib memakai sepatu, tidak diperkenankan memakai sandal, trompah 
8. Pada waktu ujian tengah semester, akhir semester, seminar diwajibkan 

memakai kemeja putih lengan panjang, rok atau celana panjang warna hitam 
atau kehitam-hitaman 

Pada waktu ujian akhir studi (sidang meja hijau) diwajibkan memakai pakaian nasional 
atau busana muslimah. 

PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER 
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH 

 
TATA TERTIB PENGAWAS UJIAN AKHIR SEMESTER 

01. Pengawas telah berada di lokasi ujian lima belas menit sebelum ujian dimulai 
02. Sepuluh menit sebelum ujian dimulai, pengawas meminta naskah ujian beserta 

kelengkapannya kepada panitia 
03. Lima menit sebelum ujian dimulai, pengawas memasuki ruangan ujian dan 

memeriksa tempat duduk peserta ujian dan kelayakan ruangan ujian 
04. Ketika bell tanda masuk dibunyikan, pengawas mempersilakan peserta ujian 

memasuki ruangan ujian sesuai dengan tempat duduk yang disediakan 
05. Ketika bell tanda ujian dimulai, pengawas membagikan naskah soal dan lembar 

jawaban kepada peserta ujian 
06. Pengawas membacakan seperlunya Tata Tertib Ujian kepada peserta ujian dan 

memerintahkan peserta ujian untuk mengumpulkan segala bentuk buku dan catatan 
atau kalkulator, kecuali jika soal ujian mengisyaratkan lain 

07. Lima belas menit setelah ujian berlangsung, pengawas mengedarkan daftar hadir 
untuk ditanda tangani oleh peserta ujian (pengawas langsung mendatangi peserta 
ujian ke bangku peserta ujian dan menyaksikan langsung penandatanganan daftar 
hadir) 

08. Dalam hal peserta ujian terlambat, pengawas mempersilakan masuk mengikuti ujian 
dan tidak ada penambahan waktu 

09. Jika ternyata peserta ujian tidak memiliki kartu ujian, pengawas berhak 
mengeluarkan peserta ujian tersebut dan menganjurkan untuk melapor ke BAU 

10. Jika peserta ujian melanggar Tata Tertib Ujian dan Tata Krama Mahasiswa, 
pengawas berhak mengeluarkannya dan menyuruh untuk melapor ke pihak Panitia 
Ujian 

11. Lima belas menit sebelum ujian berakhir, pengawas mengisi berita acara ujian dan 
menandatanganinya dengan menyertakan tanggal dan nama pengawas 

12. setelah bell tanda berakhirnya ujian, pengawas mengumpulkan lembar jawaban dan 
menyusunnya berdasarkan nomor urut absen peserta ujian 

13. Pengawas wajib berpakaian rapi ; untuk pengawas pria memakai kemeja lengan 
panjang dan memakai dasi atau safari/jas mini dan untuk pengawas wanita 
mengenakan busana muslim 

14. Pengawas yang terlambat lima belas menit setelah ujian berlangsung, tugas 
mengawasnya pada hari itu akan digantikan oleh pengawas lain atau salah seorang 
panitia ujian 
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15. Pengawas tidak diperkenankan memberi bantuan dalam bentuk apapun untuk 
menjawab soal ujian kepada peserta ujian 

16. Selama ujian berlangsung setiap pengawas wajib berada di dalam ruangan ujian 
17. Pengawas wajib menandatangani dan menuliskan nama pada daftar peserta ujian, 

daftar hadir pengawas dan berita acara yang disediakan/diedarkan oleh panitia 
18. Pengawas adalah dosen dan pegawai UMN AL Washliyah Medan 

 
TATA TERTIB PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER 

 
01. Peserta ujian telah berada di lokasi sepuluh menit sebelum ujian dimulai 
02. Tidak diperkenankan memasuki ruangan sebelum ada aba-aba dari pengawas ujian 
03. Menempati tempat duduk yang telah ditetapkan sesuai dengan nomor urut absen 
04. Peserta ujian hanya dibenarkan membawa ball point atau pulpen, pensil, penggaris, 

kecuali soal ujian mengisyaratkan lain 
05. Peserta ujian wajib membawa kartu ujian yang diperoleh dari masing-masing Ketua 

Program Studi sebelum ujian berlangsung 
06. Selama ujian berlangsung hand phone peserta ujian wajib di-nonaktif-kan 
07. Tidak dibenarkan ke luar ruangan ujian, kecuali ijin pengawas 
08. Tidak dibenarkan berkomunikasi dengan peserta ujian lainnya melalui cara apapun 

juga 
09. Jika ternyata terdapat soal ujian yang tidak jelas, peserta dapat mengkonfirmasikan 

kepada pengawas dan pengawas wajib menanyakannya kepada panitia/penguji atau 
pengasuh mata kuliah 

10. Selama ujian, peserta ujian wajib memakai baju putih lengan panjang dan celana/rok 
hitam atau kehitam-hitaman dan wajib memakai sepatu 

11. Bagi peserta ujian pria tidak diperkenankan berambut gondrong 
12. Selama ujian, peserta ujian dilarang merokok, memakan makanan ringan atau 

sejenisnya 
13. Bagi peserta ujian yang berusaha memperoleh jawaban dari orang lain, buku atau 

sumber lain, pengawas berhak mengeluarkannya dari ruangan 
14. Bagi mahasiswa yang terlambat masuk, diperkenankan masuk mengikuti ujian 

namun tidak ada penambahan waktu. 
 
 
 
Penyusun : 

No NAMA JABATAN TANDA 
TANGAN 

1 apt. Minda Sari Lubis, S.Farm., M.Si Dekan  
2 apt. Rafita Yuniarti, S.Si., M.Kes Wakil Dekan   
3 apt. Haris Muandar Nasution, S.Farm, M.Si Ka. Prodi   
4 apt. Muhammad Amin Nasution, S.Farm., M.Si  Dosen  
5 Dr. apt. Gabena Indrayani Dalimunthe, M.Si Dosen   
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6 apt. Ainil Fithri Pulungan, S.Farm., M.Si Dosen  
7 apt. Kiki Rawitri, S.Farm., M.Farm Dosen  
8 apt. Hindri Syahputri, S.Farm., M.Farm Dosen  
9 apt. Sri Wahyuni, S.Farm., M.Si Dosen  
10 apt. Ramadhani, S.Farm., M.Si Dosen  
11 apt. Cut Intan Anisa Putri, S.Farm., M.Si Dosen  
12 Dr. Ridwanto, M.Si Dosen  
13 Anny Sartika Daulay, M.Si  Dosen  
14 Yayuk Putri Rahayu, M.Si Dosen  
15 Dikki Miswanda, M.Si Dosen  

 
 
 
 
 
 


