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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 RIWAYAT BERDIRINYA UNIVERSITAS DR. SOETOMO ( UNITOMO ) 

Universitas Dr. Soetomo merupakan peningkatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi 

(STIA) Surabaya, yang sebelumnya adalah Sekolah Tinggi Kepemimpinan dan Administrasi 

Perusahaan (STKAP) Surabaya. Kalau ditelusuri lebih lanjut, sebelumnya STKAP itu sendiri 

merupakan juga peningkatan status pendidikan dari Akademi Pimpinan Perusahaan Surabaya 

(APPS) yang berdiri sejak tanggal 3 Pebruari 1961. Dengan demikian cikal bakal lahirnya 

Universitas Dr. Soetomo adalah Akademi Pimpinan Perusahaan Surabaya. Pada waktu itu 

Akademi Pimpinan Perusahaan Surabaya belum mempunyai status sehingga untuk 

melaksanakan ujian Negara mahasiswa APPS berafiliasi dengan Fakultas Ketataniagaan dan 

Ketatanegaraan (FKK) jurusan Administrasi Niaga Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) 

Surabaya. Dengan demikian, ijazah ujian Negara para mahasiswa waktu itu beridentifikasi FKK 

Universitas 17 Agustus 1945. 

Pada tanggal 26 Desember 1966, karena perkembangan sejarah tercetuslah pernyataan di 

mana Yayasan Pendidikan Udatin yang membina APPS menyerahkan pembinaan akademik 

Pimpinan Perusahaan Surabaya kepada Yayasan Kesejahteraan Guru-Guru Jawa Timur (Yastra 

Jatim). Kemudian dengan Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Guru-Guru Jawa Timur 

Nomor : 03/SP/YS/66 tanggal 29 Desember 1966, secara resmi Akademi Pimpinan Perusahaan 

Surabaya dibina oleh Yayasan Kesejahteraan Guru-Guru Jawa Timur. Dengan Surat Keputusan 

Yayasan Kesejahteraan Guru-Guru Jawa Timur Nomor : 04/Pend/45/67 tanggal 1 Januari 1967, 

secara resmi status Akademi Pimpinan Perusahaan Surabaya ditingkatkan menjadi Sekolah 

Tinggi Administrasi dan Kepemimpinan Perusahaan (STKAP) Surabaya. Dan pada tahun 1968 

namanya diubah lagi menjadi Sekolah Tinggi Kepemimpinan dan Administrasi Perusahaan 

(STKAP) Surabaya. 

Pada Tanggal 1 Nopember 1969, Sekolah Tinggi Kepemimpinan dan Administrasi 

Perusahaan Surabaya mendapatkan status “TERDAFTAR” dari Direktorat Pendidikan Tinggi 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor 

191/XI/1/1969. Selanjutnya pada tanggal 1 Nopember 1974, diadakanlah penggabungan antara 

Yastra Jatim dengan Yayasan Pendidikan lainnya yang ada di Surabaya yaitu : Yayasan 

Senopati Wijaya, yang mengasuh Akademi Bank dan Manajemen (ABM) Surabaya, Yayasan 

Satya Negara, yang mengasuh Akademik Bahasa Asing (ABA) Surabaya, dan Yayasan Widya 
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Bhakti, yang mengasuh Akademi Ilmu Keuangan dan Perbankan serta Akademi Perhotelabn 

dan Pariwisata Surabaya. Bentuk penggabungan tersebut dicantumkan dalam pernyataan 

bersama dengan nama “PIAGAM MENUR”, yang menghasilkan berdirinya Yayasan Satya 

Widya Surabaya. Pada tanggal 15 September 1976 Sekolah Tinggi Kepemimpinan dan 

Administrasi Perusahaan menyatakan mengundurkan diri dari asuhan Yayasan Satya Widya 

Surabaya. 

Pada perkembangan lebih lanjut, Sekolah Tinggi Kepemimpinan dan Administrasi 

Perusahaan Surabaya yang semula hanya mempunyai 1 (satu) jurusan, yaitu Jurusan 

Administrasi Niaga, maka dalam tahun 1976 membuka Jurusan Administrasi Negara. Pada 

tanggal 13 Desember 1977, berdasarkan Surat Keputusan Kopertis Wlayah VI nomor : 

074/1/1974, nama Sekolah Tinggi Kepemimpinan dan Administrasi Perusahaan Surabaya diubah 

menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Surabaya dengan dua jurusan yaitu : 

Administrasi Niaga dan Administrasi Negara. 

Pada tanggal 11 Agustus 1978, dengan surat Nomor : 015/YS/VII/1978, Yayasan 

Kesejahteraan Guru-Guru Jawa Timur mengajukan permohonan kepada Yayasan Pendidikan 

Satya Tatpara Adhipara Surabaya untuk bersedia menerima Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi 

Surabaya dalam asuhan dan pembinaannya. 

Pada tanggal 17 Agustus 1978, dibuat persetujuan bersama antara Dekan Sekolah Tinggi 

Ilmu Administrasi Surabaya dengan ketua Yayasan Kesejahteraan Guru-Guru Jawa Timur, yang 

menyatakan bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Surabaya diserahkan sepenuhnya pada 

asuhan Yayasan Pendidikan Satya Tatpara Adhikara Surabaya. Sebagai peningkatan dari Sekolah 

Tinggi Ilmu Administrasi Surabaya, maka berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan 

Satya Tatpara Adhikara Nomor : 35/Kpts/KPSTA/VII/81 tertanggal 19 Juli 1981, dibentuklah 

Universitas Dr. Soetomo yang berkedudukan di Surabaya yang mulai diberlakukan tanggal 30 

Juli 1981. Dengan demikian Hari Lahir Universitas Dr. Soetomo adalah 30 Juli 1981, 

sedangkan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Surabaya menjadi salah satu Fakultas di 

Universitas Dr. Soetomo dengan nama Fakultas Ilmu Administrasi. 

 Kemudian melalui Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Satya Tatpara Adhikara 

(YPSTA) Surabaya Nomor : 37/Kpts/YPSTA/VII1981 tertanggal 1 Agustus 1981, Universitas 

Dr. Soetomo dikembangkan lagi sehingga mempunyai 3 (tiga) Fakultas yaitu : Fakultas Ilmu 

Administrasi, Fakultas Perikanan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang berkedudukan 

di Kampus Universitas Dr. Soetomo, yaitu di jalan Pemuda No. 26 dan jalan Semolowaru 84 

Surabaya. 
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Pada tahun Akademik 1983/1984, Unitomo membuka satu Fakultas lagi, yaitu Fakultas 

Ekonomi dengan Surat Keputusan YPSTA Surabaya Nomor : 1.a/KP/YPSTA/III/1983 tertanggal 

7 Maret 1983 sehingga sampai dengan periode tahun Akademi 1983/1984, Unitomo memiliki 4 

(empat) Fakultas yaitu : Fakultas Ilmu Administrasi, Fakultas Perikanan, Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Ekonomi. 

Mengimbangi kebutuhan masyarakat dan pembangunan di bidang pendidikan, maka dalam 

periode tahun akademi 1984/1985, Universitas Dr. Soetomo membuka 3 Fakultas lagi, yaitu 

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Sastra dan Fakultas Ilmu Komunikasi, 

sehingga dalam tahun akademi 1984/1985 Universitas Dr. Soetomo memiliki 7 (tujuh) Fakultas, 

yaitu : Fakultas Ilmu Administrasi, Fakultas Perikanan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik dan Perencanaan, Fakultas Sastra dan Fakultas Ilmu 

Komunikasi. Selain itu, terdapat Fakultas Ilmu Hukum yang didirikan pada tahun 1985 dengan 

SK Pendirian SK Mendikbud RI No. 0432/O/1985. 

Pada tahun 1994 Fakultas Pertanian mengembangkan lagi satu jurusan, yaitu Jurusan 

Teknologi Pertanian Program Studi Pangan dan Gizi. Pada tahun 1996, Fakultas Ilmu 

Administrasi mengembangkan Program Diploma III Keseketaritan. 

Program Selanjutnya Pascasarjana Universitas Dr. Soetomo secara resmi dibuka tahun 

1999 dengan terbitnya surat Ijin Penyelenggaraan dari Dirjen Dikti No. 407/Dikti/Kep/1999 

untuk Program Magister Manajemen (MM) dan No. 402/Dikti/Kep/1999 untuk Program 

Magister Ilmu Komunikasi. 

Pada tahun 2010, Pascasarjana telah membuka program studi baru yaitu Magister 

Pendidikan dengan dengan Ijin Penyelenggaraan nomor 96/E/O/2010. Pada tahun 2011, kembali 

membuka program studi baru yaitu Program Magister Ilmu Administrasi dengan Ijin 

Penyelenggaraan nomor 8634/D/T/K-VII/2011. Pada tahun 2013, Pascasarjana telah membuka 

program studi baru yaitu Program Magister Ilmu Hukum dengan dengan Ijin Penyelenggaraan 

nomor 219/E/O/2013. 

Pada tahun 2010, Program Pascasarjana telah membuka program studi baru yaitu 

Magister Pendidikan dengan dengan Ijin Penyelenggaraan nomor 96/E/O/2010. Pada tahun 

2011, kembali membuka program studi baru yaitu Program Magister Ilmu Administrasi dengan 

Ijin Penyelenggaraan nomor 8634/D/T/K-VII/2011. Pada tahun 2013, Program Pascasarjana 

telah membuka program studi baru yaitu Program Magister Ilmu Hukum dengan dengan Ijin 

Penyelenggaraan nomor 219/E/O/2013. Kemudian pada tahun 2015 Universitas Dr. Soetomo 
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menambah prodi Baru dengan turunnya ijin operasional Program Magister  Teknologi 

Pendidikan berdasarkan SK MENRISTEKDIKTI NOMOR: 98/M/Kp/III/2015 tanggal 30 maret 

2015. 

Dalam Rangka Efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan peningkatan mutu serta 

pengelolaan program studi Magister di Universitas Dr. Soetomo sesuai Satututa Universitas Dr. 

Soetomo 2014, Rektor Universitas Dr. Soetomo pada tanggal 8 Agustus 2014 membentuk Tim 

Integrasi Pragram Pascasarjana ke Fakultas di Lingkungan Universitas Dr. Soetomo berdasarkan 

Keputusan nomor: OU/1386A/C.1.06/VIII/2014. Tim tersebut bertugas mengkaji dan 

memberikan rekomendasi kepada Rektor perihal kepentingan, regulasi, tata kelola administrasi, 

dan struktur program Studi Strata S2 di bawah pengelolaan fakultas. Berdasarkan hasil kajian 

TIM tersebut Integrasi pengelolaan Program Studi Strata S2 di lingkungan Universitas Dr. 

Soetomo berada di bawah pengelolaan Fakultas berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas 

Dr. Soetomo Nomor: OU.833/C.1.06/IV/2015 tanggal 01 April 2015 tentang Integrasi 

Penyelenggaraan Program Studi Pascasarjana ke Fakultas di Lingkungan Universitas Dr. 

Soetomo 

Selanjutnya, pada tahun 2016 Universitas Dr. Soetomo mengusulkan ijin alih kelola 

Akademi Kebidanan Surya Sehat Surabaya di bawah penyelenggaraan yayasan Perguruan 

Ganesya kepada Yayasan Pendidikan Cendekia Utama sebagai penyelenggara Universitas Dr. 

Soetomo pada Kemenristekdikti. Usulan alih kelola tersebut didasarkan pada perjanjian 

penggabungan berdasarkan Akta Notaris Miftahul Machsun, SH. Nomor 5 tanggal 12 Maret 

2014 tentang perjanjian penggabungan antara Yayasan Perguruan Ganesya dan Rektor 

Universitas Dr. Soetomo. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan diterbitkannya Surat 

Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 434/KPT/I/2017 tanggal 4 

Agustus 2017 tentang Izin Penyatuan Akademi Kebidanan Surya Sehat ke Universitas Dr. 

Soetomo Surabaya yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Cendekia Utama. 

Berdasarkan Keputusan tersebut, maka pada bulan Agustus 2017 Universitas Dr. 

Soetomo membuka Fakultas Baru yakni Fakultas Ilmu Kesehatan sesuai dengan SK Yayasan 

Pendidikan Cendekia Utama nomor: 157/04.U/YP/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017. Fakultas 

Ilmu Kesehatan memiliki 2 Program Studi yaitu D3 Kebidanan yang didirikan pada tahun 2017 

yang secara resmi berdasar SK Menristekdikti No. 434/KPT/I/2017 dan kemudian menambah 

program studi D3 Teknologi Bank Darah (TBD) dengan dasar pendirian Rekomendasi 

Koordinator KopertisWil. VII Nomor 0561/K7/KL/2017. 
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Penjelasan  lebih detail tentang perkembangan jumlah prodi dan legalitasnya di lingkungan 

Universitas Dr. Soetomo dipaparkan dalam tabel berikut: 

No Program Studi 
Program 

Pendidikan 

Didirikan 

tahun 
SK Pendirian tanggal SK 

1 Ilmu Administrasi Negara S1 1981 
SK Mendikbud No. 

039/0/1981 

22 Januari 

1981 

2 Ilmu Administrasi Niaga S1 1981 
SK Mendikbud No. 

039/0/1981 

22 Januari 

1981 

3 Kesekretariatan D3 1995 
Dirjen Dikti Nomor. 

124/D/0/1995 
16 Mei 1995 

4 Agrobisnis Perikanan S1 1983 
SK Mendikbud No. 

0375/0/1983 

14 September 

1983 

5 
Pemanfaatan Sumber Daya 

Perikanan 
S1 1984 

SK Kopertis Wilayah 

VII nomor 370/Q/1984 

20 November 

1984 

6 Teknologi Pangan S1 1994 
SK Dirjen Dikti No. 

179/Dikti/Kep/1994 
7 Juli 1994 

7 Budidaya Perairan S1 1984 
SK Kopertis Wilayah 

VII nomor 370/Q/1984 

20 November 

1984 

8 Pendidikan Matematika S1 1984 
SK Kopertis Wilayah 

VII nomor 370/Q/1984 

20 November 

1984 

9 
Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Indonesia 
S1 1984 

SK Kopertis Wilayah 

VII nomor 370/Q/1984 

20 November 

1984 

10 Manajemen S1 1984 
SK Mendikbud No. 

0145/O/1984 

09 Maret 

1984 

11 Akuntansi S1 1984 
SK Mendikbud No. 

0145/O/1984 

09 Maret 

1984 

12 Ekonomi Pembangunan S1 1984 
SK Mendikbud No. 

0145/O/1984 

09 Maret 

1984 

13 Teknik Sipil S1 1985 
SK Mendikbud No. 

070/O/1985 

18 Februari 

1985 

14 Teknik Informatika S1 1993 
SK Dirjen Dikti No. 

99/Dikti/Kep/1993 

4 Pebruari 

1993 

15 Sastra Inggris S1 1984 
SK Kopertis Wilayah 

VII nomor 370/Q/1984 

20 November 

1984 

16 Sastra Jepang S1 1993 
SK Dirjen Dikti No. 

128/Dikti/Kep/1993 

20 April 

1993 

17 Ilmu Komunikasi 
 

S1 
1984 

SK Kopertis Wilayah 

VII nomor 370/Q/1984 

20 November 

1984 

18 Ilmu Hukum S1 1985 
SK Mendikbud RI No 

0432/O/1985 

05 Oktober 

1985 

19 Magister Manajemen S2 1999 
SK Dirjen Dikti No. 

No407/Dikti/Kep/1999 

22 September 

1999 

20 Magister Ilmu Komunikasi S2 1999 
SK Dirjen Dikti No. 

402/Dikti/Kep/1999 

13 September 

1999 

21 
Magister Ilmu 

Administrasi 
S2 2009 

SK Dirjen Dikti No. 

112/D/T/2009 

3 Pebruari 

2009 

22 
Magister Pendidikan 

Bahasa Indonesia 

 

S2 
2010 

SK Mendiknas RI No: 

96/E/O/2010 
9 Juli 2010 

23 Magister Ilmu Hukum S2 2013 
SK Mendikbud No. 

219/E/O/2013 
29 Mei 2013 



Pedoman Akademik Univeristas Dr Soetomo TA 2019/2020                                              6 

No Program Studi 
Program 

Pendidikan 

Didirikan 

tahun 
SK Pendirian tanggal SK 

24 
Magister Teknologi 

Pendidikan 
S2 2015 

SK Menristekdikti No: 

98/M/Kp/III/2015 

30 Maret 

2015 

25 Kebidanan D3 2017 
SK Menristekdikti No 

: 434/KPT/I/2017 

4 Agustus 

2017 

26 Teknologi Bank Darah D3 2017 

Rekomendasi 

Koordinator Kopertis 

Wilayah VII Nomor 

0561/K7/KL/2017 

7 Maret 2017 

 

Penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di Universitas Dr. Soetomo 

(Unitomo) selalu mengikuti perkembangan model pembelajaran terbaru. Selain itu, dengan 

memperhatikan peraturan - peraturan yang diterbitkan oleh Permendikbud model pembelajaran 

kepada mahasiswa dikembangkan agar dapat memberikan pelayanan pendidikan dan akademik 

terbaik. Pelaksanaan model pembelajaran Pendidikan Jarak Jauh telah disosialisasikan oleh 

Mendikbud dan mulai diterapkan secara resmi di Universitas Dr. Soetomo pada tahun 2017 

berdasarkan SK Rektor No. OU. 107/ C.1.06/IX/2017 tentang pembentukan Pusat Pembelajaran 

E – Learning (PPE). Adapun pelaksanaan E – Learning tersebut diatur kemudian dengan Rektor 

menetapkan SK Rektor No. OU. 355/ C.1.06/ XI /2017 yang mengatur tentang pelaksanaan 

Blended Learning. 

 

1.2  LAMBANG, BENDERA & HYMNE & MARS  UNIVERSITAS DR. SOETOMO 

 

1. Lambang Universitas Dr. Soetomo ( UNITOMO ) terdiri dari 

a. Bingkai Segi Lima 

b. Sayap Lima Helai 

c. Trisula 

d. Kemudi Kapal dipusatkan pada Bingkai Segi Lima 

e. Buku dipusatkan pada kemudi Kapal diatas bingkai Segi Lima 

f. Akar 

g. Tiga Condro Sengkolo 

 

2. Keterangan Warna Lambang 

a. Warna Dasar Kuning pada Bingkai Segi Lima 

b. Warna Dasar  Biru padda Lingkaran Dua  

c. Warna Dasar Kuning pada Sayap Lima Helai 

d. Warna dasar Putih pada Kemudi Kapal 

e. Warna Hitam pada Trisula, Buku, Akar dan Tiga Condro Sengkolo 
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a. 
 d. 

c. b. 

 

e. 
 

    f. 
 

g. 
 

i . 

 
h. 

 

    j. 

 

 
Gambar 1.1 Lambang Universitas Dr. Soetomo 

 

3. Makna Lambang 

a. Warna dasar biru melambangkan ketenangan dan kearifan dalam mencapai tujuan, 

keleluasaan, dan kedalaman wawasan. 

b. Warna dasar kuning melambangkan keikhlasan dalam mengabdikan diri pada 

dunia pendidikan dan wewenang teguh idealism. 

c. Sayap Lima Helai melambangkan etos kerja yang tinggi dengan berazaskan 

Pancasila. 

d. Trisula melambangkan orientasi Pengembangan Pendidikan pada Tri Darma 

Perguruan TInggi. 

e. Kemudi Kapal melambangkan dalam mengembangkan pendidikan selalu 

bersumber pada norma norma sosial, akademik, hukum, maupun norma norma 

agama. 

f. Buku melambangkan kegairahan, menggali, merangkum, mengembangkan, dan 

mengajarkan ilmu pengetahuan. 

g. Akar melambangkan bahwa lembaga pendidikan ini memberi kesempatan yang 

seluas – luasnya kepada masyarakat. 

h. Tigo Condro Sengkolo, melambangkan tak meninggalkan tiga butir dasar filsafat 

Taman Pendidikan DR. Soetomo 

i. Dua Garis melambangkan kekhasan lambang bagi UNITOMO 

j. Segi Lima Bingkai melambangkan orientasi pada ketaqwaan, kebangsaan. 

 

4. Bendera Universitas dan Fakultas 

Universitas Dr. Soetomo merupakan universitas dengan tagline “when education 

is for all” dimana memiliki makna memberikan pendidikan yang merata kepada 

semua lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi 

sehingga menciptakan pemerataan pendidikan kepada masyarakat guna mencapai 

keadilan dan kemakmuran bangsa dan negara Republik Indonesia.  
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Selain lambang, juga terdapat bendera perwujudan identitas dengan format ukuran, 

bentuk, dan warna sebagai berikut : 

a. Ukuran Standard = 111 cm : 74 cm dengan perbandingan = 3 : 2 

b. Prototipe Bendera : 
 
 

UNIVERSITAS 

Warna Dasar : Kuning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI 

Warna Khas :  Ungu 

 

FAKULTAS PERTANIAN 

Warna Khas : Biru Muda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU 

PENDIDIKAN 

Warna Khas : Hijau Tua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI 

Warna Khas : Abu – Abu 
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FAKULTAS SASTRA 

Warna Khas : Warna Putih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS TEKNIK 

Warna Khas : Biru Tua 

FAKULTAS KOMUNIKASI 

Warna Khas : Orange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

Warna Khas : Merah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

Warna Khas : Hijau Muda 
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1.3  MARS DAN HYMNE 
 

 

HYMNE UNIVERSITAS DR. SOETOMO 

Lagu dan Syair : Soepardi K. 

 
 

Bait 1 : Membahana diangkasa raya 

  Persada Nusantara 

 Cita bangsa membangun  

Negara Bahagia 

 Adil makmur dan sentosa  

Bangkitlah   Soetomo  

Pendekar pendidikan   

Pembimbing Pembina bangsa  

Penyebar ilmu 

Inti pemersatu  

Budaya bangsaku 

Dengan pedoman bakti tanpa pamrih  

Soetomo Almamaterku Jaya 
 

 

Bait 2 : Universitas Dr. Soetomo 

Almamaterku tercinta Kubaktikan diriku 

Mengagungkan cintramu Demi cita cita 

suci Menuntut ilmu 

Berdasar Tri Darma 

Sebagai kader penerus bangsa  

Guna menjelang 

Mentari cemerlang  

Semangat gemilang 

Dengan pedoman bakti tanpa pamrih  

Soetomo almamaterku Jaya 

MARS UNIVERSITAS DR. 

SOETOMO 
Lagu : Ki. H. Mohammad Saleh 

 Syair : Soetanto Soepiady, S.H. 
 
 

Bait 1 : Namamu Semerbak di 

Bumi Nusantara Dokter 

Soetomo Pahlawan 

Bangsaku Penyebar Ilmu 

dan Budaya Bangsa 

Tuk Mencapai Indonesia 

Merdeka 
 
 

Bait 2 : Namamu Ku Ukir pada 

Almamaterku 

Universitas Dr. 

Soetomo 

Wahana penerus 

Cita Citamu 

Penempa Ilmu dan 

Budaya Bangsa 
 

 

Reff : Bangkitlah Putra Putri 

Nusasntara Laksana 

Tri Darma Pancasila 

Sebagai Dokter 

Soetomo Muda 

Penegak keadilan 

Pemersatu Bangsa 
 

 

: Universitas Dr. Soetomo 

Kebanggaanku, Aku 

Berjanji padamu 

Meneruskan Cita – Cita 

Dokter Soetomo Sebagai 

Bukti pada Negeriku 

Indonesia
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1.4  Kampus Universitas Dr. Soetomo 

Universitas Dr. Soetomo merupakan lembaga perguruan tinggi yang berlokasi di 

dalam komplek Taman Pendidikan Dr. Soetomo Jl. Semolowaru 84 Surabaya dimana selain 

universitas terdapat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Universitas Dr. Soetomo, Sekolah 

Menengah Atas (SMA) Universitas Dr. Soetomo, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

Universitas Dr. Soetomo tergabung didalam komplek tersebut. 

Adapun kegiatan operasional dan kegiatan akademik dikelola oleh dua lembaga 

utama yaitu Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dimana mengelola data mahasiswa 

dan kepengurusan yang berkaitan dengan akademik, kemudian terdapat Biro Administrasi 

Umum dan Keuangan (BAUK) untuk mengelola keperluan administrasi universitas seperti 

arsip kepegawaian, surat, dsb. Selain kedua lembaga tersebut terdapat lembaga lembaga 

lain yang mengelola urusan kelembagaan universitas, seperti Pusat Penjaminan Mutu (PPM), 

Badan Urusan Kerjasama (BUK), Badan Pengawas Internal (BPI), Pusat Pengelola Jurnal 

(PPJ), Unitomo Press (UP), dan Lembaga Penelitian (Lemlit). 

Demi meningkatkan pelayanan akademik kepada mahasiswa baik yang sedang 

menempuh studi ataupun telah menyelesaikan studinya, terdapat fasilitas – fasilitas yang 

dimiliki pada kampus Universitas Dr. Soetomo yang ditujukan sebagai penunjang antara 

lain fasilitas pendidikan dan fasilitas layanan sarana penunjang akademik. Adapun fasilitas 

sarana penunjang akademik yaitu Perpustakaan, Laboratorium Komputer, Laboratorium 

Fakultas, Layanan Informasi Komunikasi dan Teknologi (ICT), Pusat Bahasa dan Budaya, 

Lembaga Sertifikasi Profesi, Pusat Karir dan Tracer Study (PKTS), Lembaga 

Kemahasiswaan, Pusat Bahasa dan Budaya (ULCC) dan Pusat Pendidikan, Pelatihan 

(PUSDIKLAT) dan Departemen Mata Kulah Kepribadian (DMKPK). Mahasiswa juga dapat 

melakukan kegiatan pengabdian  masyarakat yang mana termasuk pada beban studi 

mahasiswa yang mana di kelola oleh Lembaga pengabidan Masyarakat (LPM). Selain itu 

terdapat sarana dan prasarana penunjang lain yaitu Poliklinik, Lapangan Serba Guna, 

Auditorium, dan Masjid. 
 

 

1.5  Program Pendidikan 

Saat ini Universitas Dr. Soetomo memiliki 9 Fakultas, 6 Pascarsarjana yang 

menyelenggarakan program diploma (D-3), Program Sarjana (S-1), Program Magister (S-2). 

 

A. FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI (FIA)  
No  Program Studi Strata 

1 Ilmu Administrasi Negara S-1 

2 Ilmu Administrasi Niaga S-1 

3 Kesekretariatan D-3 

4 Magister Ilmu Administrasi S-2 
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B. FAKULTAS PERTANIAN (FP)  
No  Program Studi Strata 

1 Agrobisnis Perikanan S-1 

2 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan S-1 

3 Teknologi Pangan  S-1 

4 Budidaya Perairan  S-1 
 

C. FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
No Program Studi Strata 

1 Pendidikan Matematika S-1 

2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia S-1 

3 Magister Pendidikan Bahasa S-2 

4 Magister Teknologi Pendidikan S-2 

 

D. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
No  Program Studi Strata 

1 Manajemen  S-1 

2 Akuntansi  S-1 

3 Ekonomi Pembangunan S-1 

4 Magister Manajemen S-2 

 
E. FAKULTAS TEKNIK  

No.  Program Studi Strata 

1 Teknik Sipil  S-1 

2   Teknik Informatika S-1 
 

F. FAKULTAS SASTRA  
No.  Program Studi Strata 

1 Sastra Inggris  S-1 
2 Sastra Jepang  S-1 

 
G. FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI  

No Program Studi Strata 

1 Ilmu Komunikasi S-1 

2 Magister Ilmu Komunikasi S-2 

 

H. Fakultas Ilmu Hukum  
No  Program Studi Strata 

1 Ilmu Hukum  S-1 

2 Magister Ilmu Hukum S-2 
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I. FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
No  Program Studi Strata 

1 Kebidanan  D-3 

2 Teknologi Bank Darah D-3 

 
 

1.6  Visi, Misi Dan Tujuan Universitas Dr. Soetomo 
 

1. Visi : 

Menjadikan Universitas Dr. Soetomo sebagai Perguruan Tinggi yang unggul berstandar  

Nasional  di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi pada tahun 2020. 

2. Misi : 

a)  Menyelenggarakan  pendidikan  tinggi  yang  berkualitas  bagi  semua  lapisan  

masyarakat berlandaskan nilai-nilai perjuangan Dr. Soetomo. 

b)  Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

dan budaya yang bermanfaat bagi masyarakat. 

c)  Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada 

pemberdayaan masyarakat di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 

d)  Meningkatkan  kualitas  manajemen,  kelembagaan  dan  sumber  daya  manusia  

dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik. 

3. Tujuan : 

a)  Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul, mandiri, modern dan beretika. 

b)  Menghasilkan  karya  penelitian  yang  kreatif,  inovatif,  dan  solutif  bagi  

pengembangan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

c)  Menghasilkan karya pengabdian untuk masyarakat agar mampu menyelesaikan 

masalah secara mandiri dan berkelanjutan. 

d)  Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam rangka mewujudkan keunggulan 

yang kompetitif di tingkat nasional. 
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1.7  Pimpinan Universitas Dr. Soetomo 
 

Jajaran Rektorat Universitas Dr. Soetomo terdiri dari Rektor, Wakil Rektor I, Wakil 

Rektor II, Wakil Rektor III, & Wakil Rektor IV yang mana memiliki bidang fokus masing 

masing sebagaimana telah diatur dalam Statuta Universitas Dr. Soetomo. 

 

1.  Profil Rektorium Universitas Dr. Soetomo 
 
 

JAJARAN REKTORIUM UNIVERSITAS DR. SOETOMO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REKTOR 

Dr. Bachrul Amiq, S.H., M.H 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WAKIL REKTOR 1 

Bidang Akademik 

Dr. Siti Marwiyah, 

S.H., M.H. 

WAKIL REKTOR 2 

Bidang Keuangan dan SDM 

Dr. Slamet Riyadi, M.P., M.M. 

 

WAKIL REKTOR 3 

Bidang Kemahasiswaan 

Dr. Ir. Suyanto, M.M. 

 

WAKIL REKTOR 4 

Bidang Urusan 

Kerjasama 

Dr. Meithiana Indrasari, 

S.T., M.M 
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2.  Profil Ketua, Sekretaris, Kepala Biro, Kepala UPT dan Pusat 

1. Lembaga Penelitian (Lemlit) 

Ketua :  Dr. Sri Utami Ady, S.E., M.M. 

2. Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM)  

Ketua :  Dr.  Ir.  Fadjar Kurnia Hartati,  MP 

3. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 

Ketua : Saftin Zuraidah, S.T., M.T 

4. Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) 

Kepala : Drs. Faisol, M.Si. 

5. Biro Akademik dan Kemahasiswaan ( BAAK)  

Kepala : Aris Eko Budiyono, ST, MM. 

6. Badan Urusan Kerjasama (BUK) 

Ketua : Drs. Sanhari Prawiradiredja. M.Si 

7. Pusat Penjaminan Mutu (PPM) 

Kepala : Drs. Hadi Sugiyanto, MS 

8. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat)  

Ketua : Drs. Basuki Nugroho, M.Si. 

9. Badan Pengawas Internal (BPI) 

Kepala : Drs. Miftahol Horri, Ak., CA., M.Si. 

10. Pusat Karir dn Tracer Study (PKTS) 

Kepala : Rahmawati Erma Stansyah, S.Pd., M.Pd. 

11. Departemen Mata Kuliah dan Pengembangan Kepribadian 

(DMKPK) Kepala : Drs. Siswanto, M.Si 

12. Pusat Pengelola Jurnal (PPJ) 

Kepala : Daniel Susilo, S.Ikom, M.Ikom 

13. Unitomo Languange Learning Center (ULCC)  

Kepala : Drs. Victor Maruli Tua Tobing, M.Pd. 

14. Unitomo Press (UP) 

Kepala : Dr. Dian Ferisswara. SE, MM. 

15. UPT Komputer 

Kepala : Rusdi Hamidan, S.Kom. 

16. UPT Perpustakaan 

Kepala : Drs. Bambang Eko Rusdianto
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C.  Profil Pimpinan Fakultas/ Program dalam lingkungan Universitas Dr. Soetomo 
 

 
1. Dekan Fakultas Ilmu Adminstrasi  : Dr. Drs.H. Amirul Mustofa, M.Si. 

2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan : Dr. Hetty Purnamasari, M.Pd. 

3. Dekan Fakultas Pertanian  : Ir. Achmad Kusyairi, M.Si. 

4. Dekan Fakultas Sastra  : Dra. Cicilia Tantri Suryawati, M.Pd 

5. Dekan Fakultas Hukum  : Dr. Irawan Soerodjo, SH., M.Si. 

6. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  : Dr. Ir. JFX. Susanto Soekiman, MM 

7. Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi  : Dr. Redi Panuju, M.Si 

8. Dekan Fakultas Teknik  : Achmad Choiron, S.Kom., M.T. 

9. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan  : Miftahul Khairoh, SST., M.Kes 

10. Kaprodi  Magister Ilmu Administrasi  : Dr. Priyanto, M.Si. 

11. Kaprodi  Magister Ilmu Komunikasi  : Dr. Harliantara, M.Si. 

12. Kaprodi  Magister Manajemen  : Dr. Dra. Sukesi, MM. 

13. Kaprodi Magister Ilmu Hukum  : Subekti, S.H., M.Hum 

14. Kaprodi Magister Pendidikan Bahasa  : Dr. Ni Nyoman Sarmi,  M.Pd 

15. Kaprodi Magister Teknologi Pendidikan  : Dr. Muhajir, M.Pd. 
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BAB II 

PENERIMAAN MAHASISWA BARU DAN  

PROSEDUR BIAYA PENDIDIKAN 
 

 

2.1  ADMISI 

Admisi (penerimaan) adalah suatu proses pemberian status “Mahasiswa” kepada 

seseorang yang hendak menempuh  studi di Universitas Dr. Soetomo,  meliputi  3 (tiga) kreteria : 

1. Admisi Mahasiswa Baru 

Semua  lulusan  SMU/SMK/MA  berhak  mendaftar  sebagai  calon  mahasiswa  

baru Universitas Dr. Soetomo, dengan prosedur pendaftaran sebagai berikut: 

a. Jalur Penerimaan: 

1) Jalur Umum/Reguler: 

Program Vokasi (diploma) dengan kriteria sebagai berikut: 

a) WNI/WNA yang telah memiliki ijin khusus dari Kemenristek Dikti. 

b) Lulus SMA/SMK/MA sederajat segala jurusan   

c) Lulus Tes Potensi Akademik (TPA)/Interview. 

2) Jalur Prestasi, dengan kriteria sebagai berikut: 

a) Jalur Prestasi Akademik. 

- Memenuhi kriteria Jalur Umum/Reguler 

- Lulusan 1 (satu) tahun terakhir dengan Nilai Akhir Ijasah rata-rata > 

8,00 tanpa satu pun mata ajaran bernilai < 7,00, dibuktikan copy 

daftar nilai akhir dan ijasah yang sudah dilegalisir. 

- Mendapat keringanan DPP 30%. 

b) Jalur Prestasi Non Akademik. 

- Memenuhi kriteria Jalur Umum/Reguler. 

- Selama 3 tahun terakhir, pernah  meraih penghargaan/ prestasi/juara  1-3 

dalam even resmi bidang olahraga/seni/sain yang diadakan/diakui 

instansi resmi terkait, seperti Kemenpora/ Kemdikbud/ KONI/ Dispora/ 

Disdik/ Disparbud/ Pengda/ Pengcab/ dsb.,  dibuktikan  dengan  

menunjukkan sertifikat dan atau piagam asli dan copy sertifikat dan atau 

piagam yang sah dan telah dilegalisir. 

- Mendapat keringanan DPP sebesar: 

40%  untuk prestasi tingkat kabupaten/kota. 

55%  untuk prestasi tingkat propinsi. 

70%  untuk prestasi tingkat nasional. 

85%  untuk prestasi tingkat 

internasional. 

3)   Jalur Kemitraan Sivitas Akademikat dan Alumni 

a) Jalur Sivitas Akademika  

- Memenuhi kriteria Jalur Umum/Reguler. 
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- Sudah  diajukan/didaftarkan  oleh  civitas  akademika  (dosen/  

karyawan 

/mahasiswa /alumni), atau berasal dari sekolah/ instansi/ daerah yang 

menjalin kerjasama dengan Universitas Dr. Soetomo. Termasuk 

putra/putri guru, TNI, Polri dan pensiunan PNS (bukti pendukung 

terlampir). 

- Mendapat keringanan DPP 20%. 

b) Jalur Alumni SMA Dr. Soetomo dan SMK Unitomo. 

- Memenuhi kriteria Jalur Umum / Reguler. 

- Lulusan 1 (satu) tahun  terakhir dan mendaftar ulang pada 

gelombang I. Mendapat keringanan DPP 100%. 

- Lulusan 1 (satu) tahun  terakhir dan mendaftar ulang pada gelombang 

II. Mendapat keringanan DPP 80%. 

- Lulusan 1 (satu) tahun  terakhir dan mendaftar Ulang pada gelombang 

III. Mendapat keringanan DPP 60%. 

- Lulusan sebelum 1 (satu) tahun terakhir. Mendapat keringanan DPP 40%. 

4)  Jalur Bidik Misi. 

- LulusanSMA/SMK/MA sederajat semua jurusan tahun 2017 dengan kriteria: 

- Lolos syarat Jalur Prestasi akademik. 

- Nilai rata-rata rapor klas X-XII selama minimal 4 semester berturut-turut 

> 8,00 tanpa satu pun mata ajaran bernilai < 7,00 (dibuktikan copy nilai 

rapor yang sudah dilegalisir). 

- Pernah menjadi pengurus inti OSIS (dibuktikan surat keterangan kepala 

sekolah). 

- Berasal dari keluarga tidak mampu (dibuktikan SKTM/KIS/PBI BPJS). 

- Lolos tes penelusuran, bersedia menempuh kuliah pagi dan aktif dalam 

kegiatan kampus, serta menandatangani surat perjanjian Mahasiswa 

Bidik Misi. 

- Mendapat keringanan DPP dan SPP hingga 100%. 

 

2.2  BIAYA PENDIDIKAN 

Dalam keperluan administrasi terkait status kemahasiswaan untuk keperluan tertentu, 

seorang mahasiswa dapat mengajukan Surat Keterangan Aktif Kuliah/ Tunjangan Gaji 

dengan prosedur sebagai berikut: 

1. Mahasiswa Semester 1: 

Biaya yang dibayar melalui  Bank BNI’46: 

a. Her-registrasi  (daftar ulang). 

b. DPP (Dana Pengembangan Pendidikan). 

c. SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan). 

d. Biaya administrasi transfer (bagi mahasiswa transfer/pindahan). 
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2. Mahasiswa Semester 2 dan seterusnya: 

a. Biaya yang dibayarkan melalui  Bank BNI’46: 

1) Her-registrasi  (Daftar Ulang). 

2) SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan). 

3) KKN (Kuliah Kerja Nyata). 

4) Wisuda. 

5) Biaya sks Konversi. 

b. Biaya yang dibayarkan melalui  Bank Jatim pada masing-masing Fakultas: 

1) Praktikum 

2) Seminar Proposal 

3) Skripsi 

4) Yudisium 

5) Pengembangan Laboratorium 

6) Semester Antara 

7) Ujian Perbaikan 

8) Praktek Kerja Lapangan (PKL) 

 

2.3  KETENTUAN HER REGISTRASI DAN PEMBAYARAN SUMBANGAN 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (SPP) 
 

1. Pembayaran Her-Registrasi dan SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan) 

dilakukan melalui Bank BNI’46;  

2. Pembayaran Her-Resistrasi dilaksanakan setiap awal semester; 

3. Pembayaran SPP merupakan kewajiban tiap semester; 

4. Untuk memudahkan pembayaran SPP dilaksanakan maksimal tanggal 10 tiap pada 

bulan berjalan; 

5. Dikecualiakan dai kewajiban point 4, maka setiap mahasiswa menjelang UTS 

melunasi 3 bulan pertama sebelum UTS dan harus melunasi sampai akhir semester 

menjelang UAS 

6. Sanksi  keterlambatan pembayaran sebesar Rp. Rp. 50.000, untuk angkatan TA 

2019/2020. 

 

2.4  PROSEDUR/ URUTAN  PEMBAYARAN  UNIVERSITAS  DR. SOETOMO 

(UNITOMO) STUDENT PAYMENT CENTRE (SPC) BNI MELALUI TELLER, 

DAN AUTOMATIC TELLER MACHINE (ATM). 
 

Pembayaran melalui Teller BNI’ 46 dikenakan biaya administrasi Rp. 1.500,- (seribu 

lima ratus rupiah), sedangkan pembayaran melalui ATM BNI 46 tidak dikenakan biaya 

administrasi. 
  

1. Prosedur Pembayaran Melalui Teller BNI 

a. Calon mahasiswa atau mahasiswa mendatangi Kantor cabang BNI terdekat. 

b. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau pemindah bukuan (transfer). 

c. Calon mahasiswa atau mahasiswa menginformasikan pada Teller : 
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d. Keperluan Pembayaran SPC UNITOMO 

e. No Billing Payment yang diperoleh dari UNITOMO. 

f. Teller akan melakukan input data sesuai dengan no. billing informasi pembayaran 

calon mahasiswa atau mahasiswa. 

g. Teller melakukan verifikasi atas informasi pembayaran calon mahasiswa atau 

mahasiswa. 

h. Apabila setelah dilakukan verifikasi data sesuai, maka Calon mahasiswa atau 

mahasiswa melakukan pembayaran. 

i. Setelah dilakukan pembayaran Teller akan menyerahkan Receipt atau bukti bayar 

kepada mahasiswa atau calon mahasiswa. Berikut contoh Receipt atau Tanda Terima 

yang diterima mahasiswa setelah melakukan pembayaran. 

 

Contoh: Receipt atau tanda terima Calon Mahasiswa melalui Teller 
 

 
TANDA BUKTI PEMBAYARAN SPC H2H 

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) TBK. 
 

Nomor Billing : 2011140020 

NomorInduk : 2011140020 

Nama : YANRA RAHMAISA 

NamaUniversitas : UNIVERSITAS Dr. Soetomo  

Program Studi : PMB KEDOKTERAN (S1) 

Periode : GASAL 2015 
 

Keterangan : 
Rincian 1 : Nominal : Rp. 400.000 
Rincian 2 : Nominal : Rp. 0 
Rincian 3 : Nominal : Rp. 0 
Rincian 4 : Nominal : Rp. 0 
Rincian 5 : Nominal : Rp. 0 
Rincian 6 : Nominal : Rp. 0 
Rincian 7 : Nominal : Rp. 0 
Rincian 8 : Nominal : Rp. 0 
Rincian 9 : Nominal : Rp. 0 
Rincian 10   :      : Nominal : Rp. 0 
Jumlah dibayar ke bank                               : Rp. 400.000 

 

Tanggal Transaksi : 2016-12-31 10:30:28 

Nomor Transaksi  : 091665 

RESI INI HARAP DISIMPAN BAIK-BAIK SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG  SAH  

TTD DAN STEMPEL BNI 
 

 

 

2.   Prosedur Pembayaran Melalui ATM BNI 

Untuk lebih mempermudah mahasiswa dalam melakukan pembayaran Sumbangan 

Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) Selain melalui Teller Bank BNI cabang terdekat dapat 

juga dilakukan di mesin mesin ATM BNI. Adapun prosedur/ urutan cara pelaksanaan 

pembayaran melalui ATM sebagai berikut. 
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Gambar 2.1 Ilustrasi Prosedur/ Urutan Cara Pembayaran melalui ATM 



Pedoman Akademik Univeristas Dr Soetomo TA 2019/2020                                              22 

ATM BNI 

23/05/11   11:12 S1ADIE002G 

ATM WIN QAS 

****227180007543 

NO. 

RECORD : 3430 

PEMBAYARAN STUDENT PAYMENT CENTER NO. 

KARTU    : 526422718000**** 
NAMA. 
UNIV : UNITOMO 

NO. 

TAGIHAN : 123456789012345 NAMA : 

MHS A 

UNITOMO PERIODE 
GANJIL 2016 

 
SPP RP. 1.000.000 

 
JUMLAH BAYAR : RP . 1.000.000 

Setelah melakukan prosedur diatas, tanda terima akan keluar dari mesin ATM sebagai 

tanda terima/bukti dari proses pembayaran yang dilakukan. Mohon selalu mengambil 

tanda terima/bukti setelah melakukan pembayaran melalui ATM. Berikut contoh 

tanda terima yang dikeluarkan ATM BNI 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.5  Admisi Kelas Professional 

Bagi  mahasiswa  baru  kelas Professional  diwajibkan  untuk  membuat  rekening bank  

JATIM dengan  syarat  membawa  fotocopy identitas  berupa  KTP  dan  dikenakan  biaya  

sebesar  Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Setelah memiliki rekening bank JATIM maka 

mahasiswa dapat melakukan pembayaran dengan urutan sebagai berikut : 

1. Pembayaran melalui Teller 

a. Calon mahasiswa atau mahasiswa mendatangi Kantor cabang JATIM terdekat. 

b. Mengambil nomor antrian dan menunjukkan nomer rekening dan nomor mahasiswa 

Bank Jatim yang dimiliki. 

c. Apabila telah melakukan proses pembayaran 

2. Pembayaran melalui ATM Bank Jatim 

a. Calon mahasiswa atau mahasiswa datang ke ATM Bank Jatim terdekat. 

b. Masukkan Kartu ATM dan Tekan nome PIN. 

c. Pilih Menu Pembayaran. 

d. Pilih Menu SPP. 

e. Pilih Menu Unitomo. 

f. Masukkan Nomor Mahasiswa. 

g. Muncul Pilihan Reguler (R) atau Non Reguler (N), Pilih Reguler (R) 

h. Muncul Nominal dan Nama Mahasiswa (cek kebenaran nominal dan Nama) 

i. Setelah Nominal dan Nama benar tekan Enter. 

j. Mesin ATM akan mengeluarkan Struk sebagai bukti pembayaran SPP. 
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BAB III 

SISTEM PENDIDIKAN 

 

3.1  Sistem Penyelenggaraan Pendidikan 

Sistem   Penyelenggaraan   Pendidikan   program vokasi di Universitas Dr. Soetomo 

adalah sistem kredit semester: 

1. Sistem kredit semester: adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan 

menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, 

beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program. 

2. Satuan kredit semester untuk perkuliahan 

Satuan kredit semester adalah takaran penghargaan terhadap beban studi mahasiswa, 

beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program yang 

diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal. Satu satuan kredit semester(1 

sks) ditentukan berdasarkan beban kegiatan  yang meliputi tiga macam kegiatan 

perminggu selama1 semester, yaitu: 
 

Untuk Mahasiswa: 

a. 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan dosen dalam bentuk kuliah. 

b. 60 menit kegiatan penugasan terstruktur yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal 

tetapi direncanakan oleh dosen dalam bentuk pemberian pekerjaan rumah atau tugas 

diluar kelas, responsi, dan lain-lain. 

c. 60 menit acara kegiatan mandiri, yaitu: kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa 

secara mandiri untuk mendalami bahan kajian atau untuk memperluas cakrawala 

pengetahuan lewat upaya membaca buku rujukan/referensi. 
 

Untuk dosen: 

a. 50 menit tatap muka terjadwal dengan mahasiswa (klasikal). 

b. 60 menit melakukan rencana dan evaluasi atas kegiatan akademik terstruktur yang 

akan/telah dikerjakan oleh mahasiswa. 

c. 60 menit pengembangan materi kuliah lewat bacaan dan tulisan. Beban mengajar 

dosen diukur dengan satuan beban kerja semester (sks) yang jumlahnya ditentukan 

tiap semester oleh fakultas/prodi, tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang 

berlaku. Beban mengajar tersebut ditentukan oleh fakultas/prodi,sebelum semester 

yang bersangkutan dimulai. 

3. Satu satuan kredit semester untuk proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain 

yang sejenis, terdiri atas 

a. Kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester, dan Seminar, 

Simposium, Diskusi. 

b. Kegiatan mandiri  70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. 

4. Satu satuan kredit semester untuk proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, 

praktek  bengkel,  praktek  lapangan,  penelitian  dan  pengabdian  kepada  masyarakat, 
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dan/ atau proses pembelajaran lain yang sejenis 170 (seratus tujuh puluh) menit per 

minggu per semester. 

5. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 

(enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 

6. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester yaitu Semester Gasal dan Semester 

Genap, dan satu Semester  Antara yang diselenggarakan antara Semester Genap dan 

Semester Gasal. 

7. Semester antara diselenggarakan dengan ketentuan: 

a. Dislenggarakan  sedikit  8 (delapan) minggu. 

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

c. Dislenggarakan  sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian 

pembelajaran yang telah ditetapkan.  

d. Apabila Semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka 

paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk Ujian Tengah Semester Antara dan 

Ujian Akhir Semester Antara 

3.2  Beban Kredit Semester 

1. Beban Studi Mahasiswa: 

a. Beban studi mahasiswa dalam satu semester adalah jumlah nilai kredit yang 

dapat diselesaikan oleh mahasiswa dalam satu semester yang bersangkutan. 

b. Pada semester pertama, setiap mahasiswa baru wajib menempuh matakuliah 

paket atau yang berlaku dengan sistem paket yang telah ditentukan oleh 

fakultas/program studi masing-masing. 

c. Besar beban studi mahasiswa yang dapat diambil pada setiap semester berikutnya 

tergantung pada hasil studi mahasiswa yang bersangkutan pada semester 

sebelumnya dengan perhitungan sebagai berikut: 

Tabel 3.1: Ketentuan Beban Studi/Semester sesuai IP Semester sebelumya 
 

IP Pada Semester 

sebelumnya 

Beban Studi yang dapat diambil pada semester 

berikutnya 

≥ 3,00 22 sks - 24 sks 

2,50 - 2,99 19 sks - 21 sks 

2,00 - 2,49 16 sks - 18 sks 

1,50 - 1,99 13 sks - 15 sks 

≤ 1,49 12sks 

 

1. Indeks Prestasi (IP): 

a. IP adalah nilai rata-rata yang merupakan satuan nilai akhir yang menggambarkan 

mutu proses belajar-mengajar tiap semester, atau secara singkat dapat diartikan: 

Besar Angka yang menyatakan prestasi (keberhasilan proses belajar mengajar) 

mahasiswa pada satu semester. 

b. IP ditentukan berdasarkan jumlah angka kualitas dibagi dengan jumlah kredit 
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pada satu semester dan dinyatakan dalam bilangan dua angka dibelakang 

koma, dengan rumus: 

 

                                       ∑ (Kx N) 

                                 IP = ---------------- 

                                    ∑ K 
 

Keterangan: 

K :  Jumlah sks matakuliah yang telah ditempuh oleh seorang mahasiswa 

pada semester yang bersangkutan. 

N :  Nilai bobot masing-masing 

kuliah. 

KxN :  Angka kualitas. 

Tabel 3.2: Nilai Bobot Matakuliah 
 

Nilai Huruf Bobot Range Baru 

A 4,00 86 sd 100 

A- 3,75 80 sd < 86 

B+ 3,50 76 sd < 80 

B 3,00 70 sd < 76 

B- 2,75 66 sd < 70 

C+ 2,50 60 sd < 66 

C 2,00 56 sd < 60 

D 1,00 36 sd < 56 

E 0,00 - 
 

c. Indeks  Prestasi  Kumulatif  (IPK) adalah  jumlah  angka  yang  diperole dari 

perhitungan nilai dengan penggunaan rumus sebagai  berikut: 

 

              ∑ (K x N) KUM 

IP  = 

                                         ∑ K KUM 
 

 

Keterangan: 

K KUM : Jumlah sks keseluruhan matakuliah  yang ditempuh  seorang 

mahasiswa mulai  semester pertama sampai evaluasi terakhir. 

N : Nilai bobot masing-masing mata kuliah yang ditempuh sejak 

semester pertama sampaisemester pada evaluasi terakhir. 

K : Jumlah  sks  dari  matakuliah  yang  ditempuh  seorang mahasiswa  

pada semester yang bersangkutan. 
 

d. Perhitungan Indeks Prestasi Semester pada setiap akhir semester dan 

perhitungan Indeks Prestasi Kumulatif pada akhir perkuliahan bertujuan untuk 
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memperoleh takaran atas prestasi  akademik yang telah dicapai oleh seorang 

mahasiswa. 

3.  Beban Tugas Akademik Dosen. 

Dosen Universitas Dr. Soetomo terdiri dari: 

•  Dosen Tetap Universitas Dr. Soetomo. 

•  DosenTetap Kopertis yang dipekerjakan di Universitas Dr. Soetomo. 

•  Dosen Luar Biasa (LB) dari Praktisi atau yang memiliki spesifikasi keahlian 

tertentu. 

a. Beban Tugas Akademik Dosen: Sesuai dengan peraturan yang berlaku di 

Universitas Dr.Soetomo ialah jumlah pekerjaan yang wajib dilakukan oleh 

seorang dosen Universitas Dr. Soetomo sebagai tugas institusional dalam 

menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggiyang meliputi: 

1) Pendidikan dan Pengajaran. 

2) Penelitian. 

3) Pengabdian  pada Masyarakat. 

b. Beban Tugas Akademik (Dosen): dijabarkan dalam satuan kredit semester (sks) 

yang setara dengan jam kerja perminggu, menurut jam kerja wajib sesuai 

peraturan yang berlaku di Universitas Dr. Soetomo.Beban Tugas Akademik 

(Dosen)ditetapkan tiap semester dengan dasar perhitungan: 

1) 1 sks setara dengan 3 jam kerja pengajar bersifat Teori (T) yang terdiri dari 

1 jam tatap muka terjadwal, 1 jam evaluasi, 1 jam pengembangan materi 

perkuliahan. 

2) 1 sks setara dengan 4 jam pengajaran bersifat Praktek (P) yang terdiri dari 2 

jam tatap muka terjadwal, 1 jam persiapan, 1 jam evaluasi/pengembangan. 

3) 1 sks setara dengan jam kerja pengajaran bersifat Pengalaman Lapangan 

(PL) yang terdiri dari 4 jam tatap muka terjadwal, 1 jam 

evaluasi/pengembangan. 

c. Tugas Institusional (Dosen): adalah pekerjaan dalam batas fungsi pendidikan 

tinggi yang dilakukan secara terjadwal maupun tidak terjadwal oleh dosen  

meliputi: 

1) Ditugaskan oleh pejabat perguruantinggi yang berwenang untuk dilaksanakan 

diUniversitas Dr. Soetomo,fakultas, lembaga, pusatstudi,program studi, 

laboratorium/ studio, dan lain sebagainya. 

2) Dilakukanatas  prakarsa pribadi  atau kelompok yang 

disetujui pimpinan Universitas Dr. Soetomo. 

d. Beban Tugas Institusional (Dosen): menurut menurut Permenristekdikti Nomor 

44 Tahun 2015 pasal 28 adalah: 

1) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada kegiatan pokok 

dosen mencakup: 

a) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 

b) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 
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c) pembimbingan dan pelatihan;  

d) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 

e) Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan 

f) Kegiatan penunjang. 

2) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana disesuaikan dengan 

besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas 

tambahan. 

3) Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstuktur 

dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya 

desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa. 

4) Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa.  

5) Nisbah dosen dan mahasiswa diatur dalam Peraturan Menteri. 

4.  Program Pendidikan 

Program Pendidikan vokasi yang diselenggarakan oleh Universitas Dr. Soetomo 

adalah Program diploma III 
 

5.  Kurikulum 

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Kurikulum 

adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran 

lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan program studi. Berdasarkan hal tersebut kurikulum prodi 

dilingkungan Universitas Dr. Soetomo kurikulum perguruan tinggi (KPT) yang 

memuat: 

a. Standar Kompetensi Lulusan: merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi 

kemampuan lulusan yang mencakup aspek, sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan Kompetensi/Learning 

Outcomes/Capaian Pembelajaran lulusan.  

b. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian 

pembelajaran lulusan merupakan acuan utama pengembangan standar isi 

pembelajaran, standar proses pendidik, standar penilaian pendidik, standar 

pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, 

standar pengelolaan dan standar pembiayaan.  

c. Standar kompetensi lulusan yang harus dicapai di Universitas Dr.Soetomo 

minimum harus mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dan 

memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. 

6.  Capaian Pembelajaran: merupakan rumusan kemampuan yang diperoleh 

melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi 

pengalaman kerja. Capaian Pembelajaran yang dicanangkan sesuai dengan 

kebutuhan nasional/ internasional di bidang yang terkait Program Studi dengan 

mempertimbangkan para pemangku kepentingan; konsensus kompetensi dari 
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Asosiasi Program Studi sejenis; consensus kompetensi dari Asosiasi Profesi; 

dan/atau Standar pasar kerja nasional dan internasional. Capaian Pembelajaran 

harus dimiliki oleh lulusan Universitas Dr.Soetomo yang dicapai secara kurikuler, 

kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. Capaian pembelajaran dirumuskan ke  dalam 

deskripsi yang mencakup aspek: 

a. Sikap: merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi 

dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual 

dan social melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, 

penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 

b. Penguasaan pengetahuan: merupakan penguasaan konsep, teori, metode, 

dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh 

melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, 

penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 

c. Keterampilan Umum: merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja 

dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang 

diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian 

dan/atau pengabdian kepada masyarakat. Keterampilan umum sebagai 

kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka 

menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program studi dan jenis 

pendidikan tinggi. 

d. Keterampilan khusus: sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki 

oleh setiap lulusan sesuai dengan bidangkeilmuan program studi. 
 

8. Bahan Kajian : merupakan seperangkat/sistem rencana dan pengaturan mengenai isi 

dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman  untuk  

menggunakan aktivitas belajar mengajar. Bahan Kajian merupakan sejumlah 

komponen yang terkait dan berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan. 

 

3.3  SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah 

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah surat pernyataan resmi yang 

dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau 

kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. Surat Keterangan Pendamping Ijazah 

diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang telah memperoleh Ijasah dan transkrip 

akademiknya. 

SKPI  merupakan  informasi  tentang  pemenuhan  Standard  Kompetensi  Lulusan  

(SKL) sebagaimana  diatur dalam Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (1) huruf a Undang 

Undang Nomor   12   Tahun   2012   tentang Pendidikan   Tinggi.   SKL   merupakan   

Capaian Pembelajaran   Minimum   (CPM)  lulusan.  Capaian  Pembelajaran  menurut  

Peraturan Presiden  No  8  Tahun  2012  tentang  Kerangka  Kualifikasi  Nasional  Indonesia  

adalah kemampuan  yang  diperoleh  melalui  internalisasi  pengetahuan,  sikap,  

keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Hal tersebut sebagai uraian 
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outcome dari semua  proses  pendidikan baik formal, nonformal, maupun informal, yaitu 

suatu proses internasilisasi  dan  akumulasi empat  parameter  utama  yaitu: 

1. Ilmu  pengetahuan (science),  atau  pengetahuan  (knowledge)  dan pengetahuan  

praktis  (know-how),   

2. Keterampilan  (skill),   

3. Afeksi  (affection)  dan   

4. Kompetensi  kerja  (competency) sebagaimana diilustrasikan pada diagram Capaian 

Pembelajaran/Kompetensi Lulusan.  

Uraian tentang Kualifikasi lulusan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijasah 

adalah berbentuk narasi deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada 

jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang relevan dalam suatu format standar 

dengan mengunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Surat Keterangan Pendamping 

Ijasah dimuat dalam kertas khusus (barcode/hologram security paper) berlogo Perguruan 

Tinggi yang ditandatangani oleh Dekan terkait. 

Surat Keterangan Pendamping Ijasah paling sedikit memuat:  

1. Logo perguruan tinggi;  

2. Nama perguruan tinggi;  

3. Nomor keputusan pendirian perguruan tinggi; 

4. Nama program studi;  

5. Nama lengkap pemilik SKPI;  

6. Tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI; 

7. Nomor Induk Mahasiswa (NIM); 

8. Tanggal, bulan, tahun masuk dan kelulusan; 

9. Nomor seri ijazah; 

10. Gelar yang diberikan beserta singkatannya; 

11. Program pendidikan (diploma) 

12. Capaian pembelajaran lulusan sesuai KKNI secara naratif; 

13. Level KKNI; 

14. Persyaratan penerimaan; 

15. Bahasa pengantar kuliah; 

16. Sistem penilaian; 

17. Lama studi; 

18. Jenis dan program pendidikan tinggi lanjutan; dan  

19. Skema tentang sistem pendidikan tinggi.  

Selain itu dapat memuat informasi tambahan tentang prestasi lulusan selama berstatus 

mahasiswa; dan jabatan dalam profesi. 

3.4  Penyelenggaraan Blended Learning dalam Sstem Perkuliahan 

Demi menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi 

dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan 

perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan pembaruan 

pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan sesuai dengan Keputusan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 107/U/2001 tentang Penyelenggaraan Program 
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Pendidikan Jarak Jauh maka Universitas Dr. Soetomo menyelenggarakan perkuliahan dengan 

sistem Blended Learning dengan dasar Surat Keputusan Rektor No. OU. 355/C.1.06/XI/2017.  

Sistem perkuliahan Blended Learning merupakan gabungan sistem kuliah tatap muka 

dengan sistem kuliah E-Learning. Sistem perkuliahan dilakukan dengan jalan : satu semester 

terdiri dari mata kuliah tatap muka dan mata kuliah E-Learning. 

Komposisi jumlah mata kuliah E-Learning  di bawah 50%. Jumlah pertemuan dalam 

satu semester adalah 16 kali pertemuan yang terbagi dalam : 

1. 3 (tiga) kali tatap muka yang terdiri dari pertemuan perdana, menjelang UTS dan 

menjelang UAS 

2. 11 (sebelas) kali tatap  maya. 

3. 2 (dua) kali UTS dan UAS. 

4. Perkuliahan dijadwalkan mulai hari Senin sampai dengan Sabtu. 

 

3.5 Kegiatan Akademik 

Berdasarkan materi, pelaksanaan, dan tujuannya dalam hubungan dengan kompetisi 

yang didukung oleh program tersebut, maka kegiatan akademik dapat dibedakan menjadi 

tiga kelompok: 

1. Perkuliahan ialah program pengajaran yang mengkaji teori ilmu pengetahuan tertentu 

dengan tujuan membina kemampuan akademik mahasiswa. Penyampaiannya dapat 

dilakukan dengan berbagai cara seperti: kuliah, ceramah, diskusi, seminar, tugas, 

responsi, studi  kepustakaan, E-learning dan sebagainya. 

2. Praktikum ialah program pengajaran simulatif yang melatih mahasiswa untuk melakukan 

suatu eksperimen/pengamatan di laboratorium, studio atau lapangan. Pelaksanaanya 

dapat diberikan dan dibimbing oleh dosen dan atau asisten dosen dapat dibantu oleh 

instruktur atau mahasiswa. 

3. Kegiatan akademik lainnya ialah program pengajaran yang memberikan pengalaman 

nyata kepada mahasiswa untuk memperoleh kemampuan profesional yang dituntut oleh 

calon pengguna. Pelaksanaannya dapat berupa ceramah, diskusi, kuliah tamu, kunjungan 

ke lapangan kepada Perusahaan/Lembaga terkait. 

Pedoman lebih lanjut tentang pelaksanaan kegiatan akademik akan ditentukan secara 

khusus oleh program studi atau oleh Lembaga Penelitian (LEMLIT) untuk kegiatan penelitian 

dan Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) untuk Kuliah Kerja Nyata (KKN). 

 

3.6  Persyaratan Mengikuti Kegiatan Akademik 

Mahasiswa berhak mengikuti kegiatan akademik bila telah memenuhi syarat yang 

berlaku baik ditingkat universitas/fakultas maupun program studi, yaitu: 

1. Melakukan  Daftar  Ulang/Her Registrasi. 

2. Melakukan Perwalian dengan Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa (DPAM), 

mengisi Kartu Rencana Studi (KRS). 

3. Memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 
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3.7  Kalender Akademik 

Jadwal penyelenggaraan pendidikan disusun dalam suatu kalender akademik 

untuk jangka waktu satu tahun akademik yang terbagi menjadi semester gasal dan 

semester genap. Adapun kalender akademik berisi tentang jadwal dari kegiatan 

akademik dan penunjangnya antara lain administrasi pendidikan. 

 

3.8  Perwalian dan DPAM 

1. Perwalian 

a. Perwalian adalah bagian dari proses penyelenggaraan pendidikan yang 

merupakan konsultasi dan pembibingan antara mahasiswa dengan DPAM 

selama menempuh studinya. 

b. Mahasiswa wajib melakukan konsultasi dengan DPAM sesuai dengan jadwal 

yang telah ditentukan. 

c. Konsultasi dilakukan secara periodik, minimum tiga kali dalam satu semester. 

d. Mahasiswa pada setiap semester wajib mengisi KRS yang disetujui oleh DPAM 

dan mengentry pada Sistem Informasi Manajemen Akademik Mahasiswa 

(SIMAWA) dilaman : http://simawa.unitomo.ac.id. 

 

2. DPAM 

DPAM adalah tenaga edukatif Universitas Dr. Soetomo yang diangkat dan diberi 

tugas dan tanggungjawab untuk membimbing sejumlah mahasiswa tertentu dan 

bertujuan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studi sesuai dengan waktu 

yang ditentukan sehingga mereka dapat mengembangkan potensinya dan 

memperoleh hasil secara optimal. DPAM ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan 

dan bertanggung jawab kepada ketua program studi 

Tugas dan tanggungjawab DPAM: 

a. Menetapkan jumlah SKS yang boleh diambil mahasiswa dalam semester yang 

bersangkutan, sesuai dengan peraturan yang berlaku (masimal 24 SKS/semester) 

b. Meneliti dan memberi persetujuan terhadap rencana studi semester yang diisi 

oleh mahasiswa dalam KRS. 

c. Mengarahkan, mengendalikan dan memacu kelancaran studi mahasiswa 

bimbingannya tentang: 

1) Kelancaran mengikuti perkuliahan. 

2) Teknik mengikuti perkuliahan. 

3) Cara menggunakan kepustakaan dan teknik membaca buku. 

4) Memperkenalkan sumber-sumber belajar. 

5) Cara belajar dan pengaturan waktu yang tepat. 

6) Mencatat kemajuan/keberhasilan belajar. 

7) Mencatat Indeks Prestasi (IP). 

d. Memberikan bantuan yang menyangkut masalah-masalah yang berhubungan 

dengan kepribadian mahasiswa (dalam penyesuaian terhadap lingkungan, dll) 

e. Menyediakan waktu bimbingan bagi mahasiswa untuk berkonsultasi, setidak- 

http://simawa.unitomo.ac.id/
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tidaknya dapat dilaksanakan: 

- Pertama:  diawal  studinya  (dalam  pengisian  KRS,  dan  apabila  perlu  

Kartu Perbaikan Rencana Studi (KPRS). 

- Kedua: ditengah studi. 

- Ketiga: diakhir semester sebagai evaluasi guna persiapan semester selanjutnya. 

f. Memperkenalkan serta memahami tujuan dan fungsi Pendidikan Tinggi serta 

kedudukannya dalam negara dan masyarakat Indonesia. 

g. Mampu mengidentifikasikan dan menganalisis faktor yang merupakan 

pendukung dan penghambat kelancaran proses pendidikan tinggi, khususnya 

unsur dalam kampus untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas studi. 

h. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa untuk 

mengembangankan potensi dibidang penelitian dengan target ikut serta dalam 

kegiatan ilmiah skala nasional dan internasional. 

i. Wajib melaporkan kondisi mahasiswa yang dibimbing kepada  Dekan  satu  bulan 

setelah masa perwalian. 
 

 

3.9  Prosedur Perwalian/Pengisian KRS 

Setelah mengetahui jadwal perkuliahan di program studi, mahasiswa melakukan 

perwalian/pengisian KRS dengan bimbingan DPAM. Kegiatan akademik selanjutnya adalah 

entry KRS ke jaringan komputer dilakukan sendiri oleh Mahasiswa melalui SIMAWA di 

laman: http://simawa.unitomo.ac.id. yang tersedia dengan syarat dan ketentuan sebagai 

berikut.: 

1. Mahasiswa wajib memiliki PIN/Password. 

2. Bagi mahasiswa yang tidak melaksanakan entry KRS melalui SIMAWA, sehingga 

tidak memiliki Kartu Studi Mahasiswa (KSM) dianggap tidak memprogram mata 

kuliah pada semester tersebut. 

3. Bagi mahasiswa semester akhir yang belum menyelesaikan Skripsi/Tugas Akhir 

wajib mengisi KRS dan entry data KRS melalui SIMAWA. 

4. Periode entry KRS sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan dilanjutkan 

periode KPRS maksimal 2 minggu (2 kali tatap muka). 

http://simawa.unitomo.ac.id/
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Bagan 3.1:  PROSEDUR PERWALIAN PENGISIAN KRS 

 

MAHASISWA: 

Pengisian  KRS 

  
 

TATA USAHA FAKULTAS 

Informasi Jadwal 

Perkuliahan dan 

Mendapatkan formulir 

KRS 

  

 

 

 
DOSEN PEMBIMBING 

AKADEMIK 

MAHASISWA 

Konsultasi dan 

Persetujuan matakuliah 

yang disetujui oleh 

DPAM 

  

 

SIMAWA 

Entry/Input KRS 
 
 
 

DPAM: cek 

hasil input 

KRS 
 
 
 

TATA USAHA 

FAKULTAS: 

Mahasiswa mengambil  

KSM asli 
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Memasukkan atau mengentri 

mata kuliah melalui sistem 

informasi terpilih 

 

 

  
 

Memvalidasi KRS yang sudah 

di entri oleh mahasiswa di 

sistem informasi terpadu 

 

 

  

 
Mengikuti Perkuliahan  

 
  

 

 

 

Tabel 3.3: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENGISIAN KRS 

 
SOP PENGISIAN KRS KULIAH 

 

Penanggung Jawab 
 

Uraian Kegiatan 
 

Keterangan 

 
 
 
 
 
 

DPAM 
 

 
 
 
 
 
 
 

DPAM 
 
 
 
 
 

 
MAHASISWA 

 
 
 
 

DPAM 
 

 
 
 
 

MAHASISWA 

 
Mulai 

 
 
 

Bimbingan akademik 

dilakukan oleh mahasiswa 

dengan DPAM terkait rencana 

studi mahasiswa 
 

 
 
 

Menandatangani Berita Acara 

Bimbingan akademik dan 

KRS Mahasiswa yang telah 

disetujui. Dan Mhs 

menandatangani daftar hadir 

bimbingan KRS. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selesai 

 
 
 
 
 

KRS dan Berita Acara 

Bimbingan 

 
 
 
 

KRS yang sudah 

ditandatangani 

DPAM 
 

 
 
 
 
 
 

Entri KRS 
 

 
 
 

Nama Mhs. Sudah 

tercantum di masing2 

mata kuliah yang 

diambil 

 
 
 

Kuliah sesuai kelas 

yang ada di absensi 
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3.10  Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) 

Pelaksanaan PBM untuk mahasiswa Universitas Dr. Soetomo dibagi menjadi tiga 

bagian yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. 
 

1. Kegiatan Awal/Pendahuluan 

Kegiatan ini merupakan penyiapan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan 

dengan memberikan informasi yang menyeluruh tentang capaian proses 

sebelumnya, keterkaitannya dengan bahan kajian yang akan dibahas, tujuan yang 

akan dicapai, serta indikator keberhasilannya. Kegiatan pendahuluan ini berisi hal yang 

dapat membangkitkan minat mahasiswa untuk terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran yang akan berlangsung. 

Khusus untuk mata kuliah praktikum pada kegiatan awal di samping kegiatan-

kegiatan itu yang dianggap perlu, penting pula untuk dilakukan hal berikut: 

a. Pre-test  secara  tulis atau lisan untuk melihat kesiapan mahasiswa untuk 

mengikuti kegiatan praktikum yang akan dilaksanakan; 

b. Memeriksa kesiapan alat dan bahan bersama mahasiswa dan tenaga 

laboratorium; 

c. Menjelaskan penggunaan alat atau bahan tertentu yang spesifik atau berbahaya 

bagi keselamatan pengguna jika ceroboh; 

d. Mengingatkan kepada mahasiswa untuk menggunakan peralatan keselamatan 

kerja lab dan mematuhi tata tertib laboratorium. 

Tujuan tahap pendahuluan ini adalah mengungkapkan kembali tanggapan 

mahasiswa terhadap bahan yang telah diterimanya, dan menumbuhkan kondisi belajar 

dalam hubungannya dengan pelajaran hari itu. Tahap pra-instruksional dalam strategi 

mengajar mirip dengan kegiatan pemanasan dalam olah raga, kegiatan ini akan 

mempengaruhi keberhasilan mahasiswa. 

Pada kegiatan pendahuluan ini proses pembentukan karakter dapat dikembangkan 

oleh dosen, mulai dari hal-hal yang sederhana hingga persoalan yang berdimensi 

luas dan kompleks. Misalnya ketika memulai perkuliahan dengan memberikan salam 

dan tegur sapa dalam ketulusan hati, niscaya secara tidak langsung telah 

mengembangkan sikap hormat kepada sesama dan menyebarkan kedamaian. Dalam 

mengecek kehadiran mahasiswa, mempertanyakan siapa yang tidak masuk dan 

mengapa tidak masuk, sejatinya tersirat makna pengembangan sikap peduli kepada 

sesama. Hal ini nampak sederhana, tetapi nilai kepedulian terhadap sesama 

merupakan sesuatu yang perlu dikembangkan kepada mahasiswa (Universitas Dr. 

Soetomo utamanya), mengingat nilai ini terasa makin memudar. Beragam nilai 

karakter dapat dikembangkan secara tersurat maupun tersirat dalam kegiatan 

pendahuluan dari keseluruhan proses perkuliahan yang dikembangkan oleh dosen. 

2. Kegiatan Inti 

Tahap inti, yakni tahap mengimplementasi desain dan strategi pelajaran yang telah 

disusun dosen sebelumnya. Pada tahap ini, di  samping kajian pokok materi 
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keilmuan, proses pembelajaran sedapat-dapatnya juga menanamkan nilai-nilai 

mandiri, modern, dan beretika secara kontekstual. Dalam upaya menguatkan 

penanaman nilai-nilai mandiri, modern, dan beretika, proses pembelajaran juga perlu 

mengungkapkan berbagai akibat yang merugikan apabila dalam implementasi ilmu 

pengetahuan yang sedang dikaji tidak dilandasi nilai-nilai mandiri, modern, dan 

beretika. Kegiatan inti dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, dan memotivasi mahasiswa untuk terlibat dalam keseluruhan proses 

perkuliahan secara aktif, dengan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan mahasiswa. 

Kegiatan inti dikembangkan dengan menerapkan pendekatan, strategi, dan metode 

yang disesuaikan dengan karakteristik mahasiswa dan matakuliah. Secara sistemik 

proses perkuliahan diwujudkan dalam proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

a. Tahap Eksplorasi adalah penciptaan suasana kondusif yang memungkinkan 

mahasiswa melakukan berbagai aktivitas psikis dan fisik untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang bermakna dalam menemukan ide, gagasan, konsep, 

dan/atau prinsip sesuai dengan kompetensi matakuliah. Dalam upaya untuk 

menciptakan suasana kondusif tersebut, dosen dapat melakukan dengan 

berbagai cara, antara lain sebagai berikut: 

1) Mengembangkan kegiatan yang mendorong mahasiwa untuk mencari 

informasi yang seluas-luasnya tentang pokok kajian yang akan dibahas 

dengan menerapkan prinsip belajar mandiri, belajar sepanjang hayat, 

dan belajar dari aneka sumber; 

2) Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, 

dan sumber belajar lain; 

3) Memfasilitasi terjadinya interaksi antar mahasiswa serta antara 

mahasiswa dengan dosen, lingkungan, dan sumber belajar lainnya; 

4) Melibatkan mahasiswa secara aktif dalam semua kegiatan pembelajaran; 

5) Mefasilitasi mahasiswa dalam melakukan percobaan di laboratorium, 

studio, bengkel kerja, simulator, atau dilapangan yang relevan. 
 

b. Tahap Elaborasi adalah proses memberikan kesempatan kepada mahasiswa 

untuk mengembangkan ide, gagasan, dan kreasi dalam mengekspresikan 

konsepsi kognitifnya melalui berbagai, cara baik lisan maupun tulisan, 

sehingga timbul kepercayaan diri yang tinggi tentang kemampuan dan 

eksistensi dirinya. Dalam upaya menciptakan proses yang akan dapat 

mendorong mahasiswa mengembangkan ide, gagasan, dan kreasi dalam 

pengekspresiannya, maka dosen dapat melakukannya dengan cara-cara sebagai 

berikut: 

1) Membiasakan mahasiswa membaca dan menulis gagasan melalui tugas 

yang relevan dan bermakna; 

2) Memfasilitasi mahasiswa untuk memunculkan gagasan baru baik 
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secara lisan maupun tertulis melalui pemberian tugas, diskusi, dan 

kegiatan lain yang relevan; 

3) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berpikir dan 

menganalisis sebelum membuat keputusan dalam setiap penyelesaian 

masalah dan bertindak; 

4) Memfasilitasi mahasiswa dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif; 

5) Memfasilitasi mahasiswa dalam berkompetisi secara sehat untuk 

meningkatkan prestasi belajar; 

6) Memfasilitasi mahasiswa dalam membuat laporan eksplorasi yang 

dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun 

kelompok; 

7) Memfasilitasi mahasiswa untuk menyajikan kreasi hasil kerja 

individual maupun kelompok; 

8) Memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan pameran, turnamen, 

festival, dan gelar karya atas produk-produk yang dihasilkan; dan 

9) Memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan kegiatan yang dapat 

menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri. 
 

c. Tahap Konfirmasi adalah proses penguatan/peneguhan terhadap konsep 

kognitif, nilai karakter, dan/atau keterampilan motorik yang terbentuk melalui 

tahap ekplorasi dan elaborasi sebelumnya. Dalam upaya menguatkan/ 

meneguhkan apa yang telah diperoleh mahasiswa dalam tahap eksplorasi dan 

elaborasi, dosen dapat melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1) Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 

tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan mahasiswa; 

2) Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi 

mahasiswa melalui berbagai sumber; 

3) Memfasilitasi mahasiswa melakukan refleksi untuk mengevaluasi 

pengalaman belajar yang telah dilakukan; 

4) Memfasilitasi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman yang 

bermakna dalam mencapai kompetensi dasar, yaitu dengan cara, 

antara lain (a) Berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam 

menjawab pertanyaan mahasiswa yang menghadapi kesulitan; (b) 

Membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi mahasiswa; (c) 

Memberikan acuan standar agar mahasiswa dapat melakukan 

pengecekan hasil eksplorasi dan elaborasinya: (d) Memberikan 

informasi dan arahan untuk proses eksplorasi lebih jauh; dan (e) 

Memberikan motivasi kepada mahasiswa yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. 

Sebagai ilustrasi agar dapat memberikan pemahaman yang lebih 

gamblang, langkah- langkah berikut dapat dipertimbangkan dalam 
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kegiatan inti perkuliahan: 

a) Memberikan penjelasan tujuan perkuliahan yang harus dicapai; 

b) Menyampaikan pokok materi yang akan dibahas hari itu yang 

diambil dari sumber belajar yang telah disiapkan sebelumnya; 

c) Membahas pokok materi yang telah dituliskan tadi. Dalam 

pembahasan materi itu dapat ditempuh dua cara yakni: (a) 

pembahasan dimulai dari gambaran umum materi pengajaran 

menuju kepada topik secara lebih khusus; dan (b) dimulai dari 

topik khusus menuju topik umum; 

d) Pada setiap pokok materi yang dibahas sebaiknya disertakan 

contoh-contoh konkret, demikian pula mahasiswa harus diberi 

pertanyaan atau tugas, untuk mengetahui tingkat pemahaman dari 

setiap pokok materi yang telah dibahas. 

e) Dalam upaya mengaktifkan mahasiswa, penyampaian materi dapat 

pula dilakukan dengan metode diskusi dengan kondisi terdapat 

kelompok mahasiwa/individu yang diberi tugas untuk 

mempresentasikan apa yang dipahaminya mengenai salah satu 

pokok materi yang ditugaskan untuk dipelajari dari jurnal, buku teks 

atau sumber lain yang disarankan dosen dan setelah presantasi 

mahasiswa melakukan tanya jawab dan diskusi; 

f) Menyisipkan nilai-nilai mandiri, modern, dan beretika pada 

kegiatan tatap muka dengan memberikan contoh nyata keteladanan 

atau keprihatinan terkait materi yang diberikan; 

g) Menggunakan berbagai metode yang tidak monoton sesuai pokok 

materi akan membantu pemahaman dan penguasaan mahasiswa. 

Pada mata kuliah Prodi Pendidikan yang akan menyiapkan calon 

guru profesional, dosen perlu mengenalkan berbagai model, 

pendekatan, metode yang menjadi contoh nyata dan bekal bagi 

mahasiswa calon guru untuk terjun ke lapangan; 

h) Menggunakan alat bantu pengajaran untuk memperjelas 

pembahasan setiap pokok materi sangat diperlukan; dan 

i) Menyimpulkan hasil pembahasan dari pokok materi. Simpulan ini 

dibuat oleh dosen dan sebaiknya pokok-pokoknya ditulis dipapan 

tulis untuk dicatat mahasiswa. Simpulan dapat pula dibuat dosen 

bersama-sama mahasiswa, bahkan kalau mungkin diserahkan 

sepenuhnya kepada mahasiswa. 
 

Khusus untuk mata kuliah praktikum dilaboratorium/lapangan, disarankan untuk 

beberapa mata acara praktikum dilaksanakan dengan pendekatan inkuiri. 

Bermula dari pertanyaan ilmiah yang disepakati bersama, mahasiswa 

mendalami permasalahan tersebut, menyusun hipotesis, membuat prosedur 

eksperimen untuk membuktikan hipotesis, dosen memberi bimbingan terhadap 
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rencana kegiatan eksperimen terkait ketersediaan alat dan bahan, kemungkinan 

kondisi yang diperlukan, keselamatan kerja, dan pembiayaan yang diperlukan. 

Setelah disetujui dosen, mahasiswa melaksanakan kegiatan eksperimen, 

menganalisis data dan menyimpulkan, menyusun laporan, serta 

mempresentasikan didalam kelas. 

Kegiatan praktikum sangat kondusif untuk pendidikan mandiri, modern, dan 

beretika, antara lain: penggunaan bahan dan alat, prosedur kerja, dan 

pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, teliti dan cermat, bekerja 

kelompok, kejujuran dalam menuliskan data hasil eksperimen, keberanian untuk 

menyampaikan hasil pekerjaan laboratoriumnya, kedisiplinan, taat pada tata 

tertib laboratorium, dan kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

setelah memperoleh pengalaman yang menarik di laboratorium/lapangan. 

3.  Kegiatan Penutup 

Kegiatan penutup adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri seluruh 

rangkaian proses pembelajaran atau perkuliahan. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam 

bentuk seperti berikut ini. 

a. Dosen  bersama  mahasiswa  atau  masing-masing  membuat  rangkuman/  

simpulan perkuliahan; 

b. Dosen bersama mahasiswa melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap 

kegiatan yang sudah dilaksanakan; 

c. Dosen memberikan umpan balik terhadap  proses dan hasil pembelajaran/  

perkuliahan; 

d. Dosen  bersama  mahasiswa  merencanakan  kegiatan  tindak  lanjut  dalam  

bentuk program remedial, pengayaan, tugas dan sejenisnya; 

e. Dosen menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

 Ketiga tahap yang telah dibahas itu merupakan satu rangkaian kegiatan yang terpadu, 

tidak terpisahkan satu sama lain. Dosen dituntut untuk mampu dan dapat mengatur waktu 

dan kegiatan secara fleksibel, sehingga ketiga rangkaian tersebut diterima oleh mahasiswa 

secara utuh. Kemampuan dan keterampilan profesional dari seorang dosen dalam 

melaksanakan strategi mengajar dapat diperoleh baik dengan latihan dan kebiasaan yang 

terencana. 
 

 

3.11  Evaluasi PBM 

Evaluasi studi pada hakikatnya untuk melihat perkembangan dan kemampuan seorang 

mahasiswa untuk dapat menyelesaikan studi ke tingkat yang lebih tinggi dari jenjang 

sebelumnya dengan berpedoman pada Indek Prestasi Semester (IPS) dan Indek Prestasi 

Kumulatif (IPK). Pelaksanaan Evaluasi Studi di Universitas Dr. Soetomo dilakukan dalam 3 

(tiga) tahap, yaitu: 

1. Evaluasi  Tiap Akhir Semester: 

Hasil evaluasi studi setiap akhir semester digunakan untuk menilai kemampuan 

mahasiswa dalam menyelesaikan studi dengan beban studi tertentu (jumlah sks) yang 
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diambil oleh mahasiswa pada semester tersebut. Predikat kemampuan mahasiswa untuk 

mencapai prestasi akademik setiap akhir semester dapat dilihat  dalam tabel 3.1. 

Pada akhir semester: 

a. Jika  mahasiswa  memperoleh IPK ≤ 1,49, dapat menempuh maksimal 12 sks. 

b. Jika mahasiswa memperoleh IPK 1,50 - 1,99, dapat menempuh maksimal 13- 15 sks. 

c. Jika mahasiswa memperoleh IPK 2,00 - 2,49, dapat menempuh maksimal 16- 18 sks. 

d. Jika mahasiswa memperoleh IPK 2,50 - 2,99, dapat  menempuh maksimal 19- 21 sks. 

e. Jika mahasiswa memperoleh IPK ≥ 3,00, dapat menempuh maksimal 22-24 sks. 

2. Evaluasi Kelulusan: 

Sesuai dengan SK Rektor No. OU.386/A.2.19/XI/2016, Tentang Indeks Prestasi Minimal, 

Prosentase serta Treatment Kelulusan Tepat Waktu Mahasiswa Program Vokasi  Di 

Universitas Dr. Soetomo, mahasiswa dinyatakan lulus program Diploma bila telah 

memenuhi syarat sbb: 

a. Mahasiswa program diploma dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban 

belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan 

oleh program studi. 

b. Tidak ada nilai D untuk mata kuliah selain MKDU dan tidak ada nilai C untuk mata 

kuliah MKDU 

c. Mempunyai IPK minimal 3,00. 

d. Telah memenuhi syarat administrasi akademik dan keuangan yang ditentukan oleh 

fakultas dan universitas. 

e. Predikat Kelulusan: 

Predikat kelulusan terdiri dari 3 tingkat yaitu: memuaskan, sangat memuaskan dan 

dengan pujian yang dinyatakan pada transkrip akademik. IPK sebagai dasar 

penentuan predikat kelulusan program Diploma adalah: 

1) IPK 2,76 - 3,00 : Memuaskan 

2) IPK 3,01 - 3,50 : Sangat Memuaskan 

3) IPK > 3,50        : Dengan Pujian 

4) Kelulusan   ditentukan  berdasarkan  keputusan  Dekan  Fakultas  melalui 

yudisium fakultas. 

5) Keabsahan  kelulusan  ditentukan  berdasarkan  Surat  Keputusan  Rektor  melalui 

tentang penerbitan Ijazah dan Transkrip serta Wisuda. 
 

3.12 Ujian Semester 

1.  Definisi 

Ujian yang dimaksud adalah merupakan evaluasi/penilaian secara berkala terhadap 

kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dalam PBM yang dilaksanakan secara 

mandiri oleh fakultas/program studi di lingkungan Universitas Dr. Soetomo, 

bentuk pelaksanaannya dapat secara tertulis, lisan dan atau tugas mandiri/kelompok. 
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2.  Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan diselenggarakannya ujian adalah untuk: 

a. Menilai  apakah  mahasiswa  telah  memahami  atau  menguasai  materi  

perkuliahan yang disajikan dalam matakuliah. 

b. Menilai  apakah  materi  perkuliahan  yang diberikan  oleh  para  dosen  telah  

sesuai dengan Satuan Acara Perkuliah (SAP). 

c. Menilai tingkat kemampuan mahasiswa dalam menyerap dan mengimple-

mentasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh.  
 

3.  Macam-Macam Ujian. Ujian dapat diselenggarakan dalam bentuk: 

a. Ujian  Tengah  Semester  (UTS). 

UTS adalah ujian yang dilaksanakan secara tertulis dan atau lisan oleh semua 

fakultas/ program studi dan terjadwal sesuai dengan waktu yang telah 

ditetapkan dalam kalender akademik, dengan maksud dan tujuan untuk 

mengevaluasi perkuliahaan yang telah mencapai lebih kurang 7 (tujuh) kali tatap 

muka (pertengahan semester). 

b. Ujian  Akhir  Semester  (UAS). 

UAS adalah ujian yang dilaksanakan secara tertulis dan atau lisan oleh semua 

fakultas/program studi dan terjadwal sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan 

dalam kalender akademik, dengan maksud dan tujuan untuk mengevaluasi 

perkuliahan yang telah mencapai lebih kurang 14 (empat belas) kali tatap 

muka (akhir semester). UTS dan UAS tersebut wajib diikuti oleh setiap 

mahasiswa dan bila salah satu ujian tidak diikuti maka mahasiswa tersebut 

dinyatakan tidak lulus/gagal. 

c. Ujian lain-Lain yang tidak disebut seperti  pada  butir diatas akan ditentukan oleh 

Surat Keputusan Rektor atas pertimbangan usulan Dekan. 

4.  Persyaratan Ujian 

a. UTS 

1) Seorang mahasiswa dinyatakan berhak mengikuti UTS apabila memenuhi 

persyaratan berikut ini: 

2) Terdaftar dalam daftar tetap peserta matakuliah (telah memprogram 

matakuliah). 

3) Ketentuan 

Pembayaran: 

4) Bilamana  UTS  diselenggarakan  sebelum  tanggal  10,  kewajiban  

keuangan bulan sebelumnya harus lunas. 

5) Bilamana UTS diselenggarakan setelah tanggal 10, kewajiban keuangan 

bulan yang berjalan harus telah lunas. 

6) Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang   masih berlaku dan 

Kartu Studi Mahasiswa (KSM). 
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b. UAS. 

Seorang  mahasiswa  dinyatakan  berhak  mengikuti  Ujian  Akhir  Semester  

(UAS) apabila memenuhi persyaratan berikut ini: 

1) Terdaftar  dalam  daftar  tetap  peserta  mata  kuliah  (telah  memprogram 

mata kuliah) dan telah mengikuti UTS. 

2) Ketentuan Pembayaran: 

a) Bilamana UAS diselenggarakan sebelum tanggal 10, kewajiban 

keuangan bulan sebelumnya harus telah lunas. 

b) Bilamana UAS diselenggarakan diatas tanggal 10, kewajiban 

keuangan bulan yang berjalan harus telah lunas. 

c) Memiliki  KTM yang masih berlaku dan KSM. 

d) Memenuhi syarat kehadiran perkuliahan minimal 75% dari 14 kali 

tatap muka. 

c. Ujian Program Semester Antara (SA) 

Seorang mahasiswa  dapat memprogram mata kuliah pada SA apabila 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif (telah Her registrasi) untuk SA. 

2) Mata kuliah yang dapat diprogram adalah mata kuliah baru dan atau mata 

kuliah lain yang sudah ditempuh. 

3) Daftar mata kuliah yang dibuka ditentukan oleh fakultas/program studi. 

4) Memenuhi persyaratan administrasi akademik dan keuangan yang 

ditetapkan oleh fakultas/program studi. 

5) Ketentuan lain ditentukan oleh fakultas/program studi. 

d. Ujian Skripsi/Tugas Akhir (TA) 

Seorang mahasiswa dapat memprogram TA sampai dengan menempuh ujian 

apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1) Terdaftar   sebagai   mahasiswa   aktif   (telah   Herregistrasi/Daftar   

Ulang)   dan memprogram skripsi. 

2) Telah menempuh & lulus 120 sks untuk S-1; 90 sks untuk program D3. 

3) Memenuhi persyaratan administrasi akademik dan keuangan yang 

ditetapkan oleh fakultas/program studi. 

(Catatan : Jumlah seluruh Matakuliah yang diprogram dalam 1 semester ≤ 24 

SKS) 

 

5.  Tata Tertib Ujian 

Tata Tertib UTS dan UAS adalah: 

a. Mahasiswa yang mengikuti UTS dan UAS diwajibkan: 

1) Hadir diruang ujian 15 menit sebelum dimulai. 

2) Membawa KTM, KSM dan Kartu Ujian (dan membawa bukti 

pembayaran telah memenuhi persyaratan ujian). 

3) Membawa sendiri peralatan tulis menulis kecuali kertas ujian. 
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4) Meletakkan tas, buku-buku, catatan dll, ditempat yang telah ditentukan 

pengawas, menandatangani daftar hadir ujian yang telah disiapkan oleh 

panitia ujian. 

5) Meletakkan kertas ujian ditempat apabila waktu ujian sudah selesai. 

6) Berpakaian rapi, tidak menggunakan kaos oblong dan sandal. 

b. Mahasiswa yang mengikuti  UTS dan UAS tidak diperkenankan: 

1) Meminjam peralatan tulis-menulis. 

2) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta ujian. 

3) Melihat/mengambil kertas pekerjaan peserta ujian. 

4) Membuka buku/catatan dalam bentuk apapun, dan membuka handphone 

atau alat elektronik lain yang dikatagorikan dengan perbuatan mencontek 

atau curang dan perbuatan lain yang dapat disamakan perbuatan curang. 

5) Meninggalkan ruangan ujian tanpa ijin pengawas. 

6) Memakai kaos oblong, jaket, topi, sandal dan merokok. 

c. Pelanggaran terhadap ketentuan di atas dikenakan tindakan berupa: 

1) Teguran/peringatan  oleh pengawas ujian. 

2) Dikeluarkan  dari ruang ujian. 

3) Digugurkan untuk satu ata semua mata  ujian yang ditempuh. 

d. Tata Tertib Ujian Seminar, Skripsi dan Tesis (termasuk surat pernyataan 

sanggup/tidak dari pembimbing) 

e. Seminar/Ujian proposal penelitian diatur oleh program studi masing-masing 

f. Pergantian pembimbing dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. 

1) Pergantian pembimbing tidak diperkenankan untuk dua pembimbing, baik 

sekaligus maupun dalam waktu yang berbeda. 

2) Pergantian pembimbing hanya berlaku sekali, yakni pembimbing 

pengganti tidak dapat diganti lagi . 

3) Pergantian pembimbing harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Prodi. 

4) Mahasiswa harus mengajukan surat permohonan pergantian pembimbing 

kepada Dekan dengan tembusan kepada Wadek 1 dan 2 yang dilampiri 

dengan surat pernyataan mahasiswa dan surat persetujuan dari Kaprodi. 

5) Mahasiswa diwajibkan membayar biaya kepembimbingan tambahan sesuai 

dengan aturan yang berlaku. 

g. Penggantian pembimbing tidak dapat dilakukan pada masa studi mahasiswa 

berada pada posisi sama. 

h. Penggantian pembimbing akan diputuskan melalui rapat Pimpinan Fakultas 

dan Pimpinan Prodi yang terkait. 

i. Kedudukan posisi pembimbing pengganti sama dengan posisi pembimbing yang 

digantikan, kecuali ada hal-hal khusus yang dibenarkan perubahannya menurut 

ketentuan lain yang berlaku atau keputusan hasil rapat. 

j. Keputusan rapat mengenai penggantian pembimbing disahkan melalui 

penerbitan SK Dekan Fakultas. 

k. Masa studi mahasiswa tidak berubah dengan diterbitkannya bimbingan yang 

baru. 
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3.13 Sistem Penilaian 

Sistem penilaian adalah merupakan suatu cara untuk menunjukan hasil evaluasi 

proses belajar  mengajar  yang  dilakukan  oleh  dosen  terhadap  mahasiswa  berkaitan  

dengan kemampuan memahami untuk setiap matakuliah yang diikuti oleh mahasiswa. Nilai 

akhir resmi yang diperoleh mahasiswa dalam menempuh suatu matakuliah dinyatakan 

dengan nilai relatif dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, E. Untuk hasil evaluasi dengan 

nilai E dinyatakan tidak lulus dan diwajibkan untuk menempuh/ memprogram ulang mata 

kuliah tersebut. Nilai bobot dari katagori/kelompok masing-masing terlihat sebagaimana 

tersebut dalam  tabel 3.2. 

Perolehan  nilai akhir untuk setiap mata kuliah melalui tahapan sebagai berikut: 

Penilaian UTS, UAS, dan TUGAS 

1. Pemberian Nilai Mentah UTS (NM UTS), Nilai Mentah UAS (NM UAS), dan Nilai 

Mentah Tugas (NM Tugas) dilakukan oleh dosen pengajar matakuliah dalam bentuk 

angka berkisar antara  0 (nol) sampai 100 (seratus), yang meliputi: 

a. Nilai  Mentah UTS (NM UTS). 

b. Nilai  Mentah UAS (NM UAS). 

c. Nilai  Mentah Tugas (NM Tugas) 

2. Proses NM UTS, NM UAS menjadi Nilai Mutu Akhir (NM Akhir) oleh dosen yang 

bersangkutan di SIMA Universitas Dr. Soetomo, dengan  komposisi: 

- NM UTS berbobot  35%, NM UAS berbobot  50%, 15 % NM Tugas 
 
 
 
 

3. Proses Nilai Mutu Akhir menjadi Nilai Relatif oleh dosen yang bersangkutan melalui 

SIMA Universitas Dr. Soetomo, dengan ketentuan sebagai berikut: 

Semua NM Akhir dari suatu matakuliah (tanpa memperhatikan nilai pararel kelas) 

diproses dan dikelompokkan, dengan cara mencari nilai rata-rata kelas (X) atau 

Simpangan rata-rata (Sr) terlebih dahulu. Aturan yang dipergunakan untuk 

memproses/mengelompokkan nilai dengan menggunakan range normal. Nilai Relatif 

(Akhir) dapat dikelompokkan sesuai tabel 3.2. 

4. Selain proses penilaian pada sebuah mata kuliah sebagaimana deskripsi di atas, aturan 

penilaian Ujian Semester Antar dan Tugas Akhir diatur sebagai berikut: 

a. Penilaian Semester Antara 

1) Mahasiswa wajib  mengikuti Perkuliahan. 

2) Nilai  UTS diberi bobot 35 % 

3) Nilai  Tugas diberi bobot 15% 

4) Nilai UAS diberi bobot  50 %. 

5) Nilai  final  sama dengan penilaian pada poin 2 (dua) 

b. Penilaian  Tugas Akhir 

Proses Nilai Tugas Akhir menjadi Nilai Relatif oleh dosen pembimbing/penguji 

35% NM UTS  + 50% NM  UAS + 15%  NM Tugas = NM Akhir 
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di entry melalui SIMA Universitas Dr. Soetomo, dengan ketentuan menggunakan 

range normal. 

c.  Sistem penilaian untuk ujian mata kuliah selain tersebut di atas, seperti Praktikum, 

Tugas Mandiri/Kelompok dan KKN dijelaskan dalam panduan tersendiri yang 

ditetapkan oleh fakultas/program studi dan Lemlit serta LPM. 
 

3.14 Semester Antara 

Mahasiswa dapat mengambil Semester Antara (SA) yang mana dilaksanakan pada 

semester dimana mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi pasal 15 ayat (3), 

satu tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat 

menyelenggarakan semester antara. Semester antara menurut pasal 15 ayat (3) diselenggarakan 

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

(sembilan) sks. 
 

Ketentuan pemograman Semester Antara (SA) : 

Seorang mahasiswa dapat memprogram mata kuliah pada SA apabila memenuhi 

persyaratan sebagaimana diatur pada SK Rektor No. OU. 349/ A.2.06/XI/2017 adalah 

sebagai berikut: 

a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif (telah Her registrasi) untuk SA. 

b. Mata kuliah yang dapat diprogram adalah mata kuliah baru dan atau mata kuliah lain 

yang sudah ditempuh. 

c. Daftar mata kuliah yang dibuka ditentukan oleh fakultas/program studi. 

d. Memenuhi persyaratan administrasi akademik dan keuangan yang ditetapkan oleh 

fakultas/program studi. 

e. Ketentuan lain ditentukan oleh fakultas/program studi. 

 

3.15 Mahasiswa Mutasi 

Mutasi adalah perpindahan mahasiswa antar fakultas/program studi dilingkungan 

Universitas  Dr. Soetomo, dengan prosedur sebagai berikut: 

a. Syarat Pendaftaran: 

1. Telah menyelesaikan studi minimal 1 (satu) semester. 

2. Telah melunasi kewajiban pembayaran. 

3. Mengajukan surat permohonan paling lambat 1 (satu)minggu sebelum masa 

perwalian semester yang akan diikuti. 

b. Prosedur Pengajuan Permohonan: 

1. Mengisi formulir permohonan mutasi (diperoleh dibagian Registrasi dan Statistik), 

diketahui oleh DPAM dan Wakil Dekan I, diserahkan kembali ke bagian Registrasi 

dan Statistik untuk selanjutnya diteruskan ke Kepala Biro Administrasi Akademik 

dan Kemahasiswaan dengan dilampiri: 

- Bukti pembayaran lunas semester tersebut. 

- Kartu Hasil Studi (KHS) dan Kartu Tanda Mahasiswa asli (KTM). 
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Karo Administrasi Akademik memutuskan diterima atau ditolak permohonan tersebut 

setelah memperhatikan pertimbangan Dekan/Ketua Program Studi yang dituju, 

terutama mengenai: 

- Prestasi akademik. 

- Tempat yang tersedia. 

- Hal lain yang dianggap perlu. 

2. Apabila permohonan tersebut disetujui, mahasiswa diwajibkan melakukan: 

- Penyesuaian pembayaran Dana Pengembangan Pendidikan. 

- Alih Kredit yaitu pengakuan terhadap matakuliah yang pernah dialihkan di 

fakultas/ program studi asal yang dapat dialihkan ke fakultas/ program studi yang 

dituju (dikonversi). 

3. Mutasi dinyatakan selesai (mahasiswa tersebut telah diterima di fakultas/ program 

studi yang dituju), apabila: 

- Telah mendapatkan NIM yang baru. 

- Telah melakukan pembayaran: 

a. Her-registrasi pada semester tersebut. 

b. Penyesuaian Dana Pengembangan Pendidikan. 

c. Biaya-biaya lain yang berlaku. 

d. Telah mendapat Kartu Tanda Mahasiswa baru. 
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BAGAN 3.2 

PROSEDUR ADMISI MAHASISWA MUTASI/ PINDAH ANTAR PROGRAM STUDI  DI 

LINGKUNGAN UNIVERSITAS DR. SOETOMO 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.16 Mahasiswa Transfer 

Mahasiswa dari perguruan tinggi lain (PTN/PTS) dapat pindah untuk menempuh studi 

pada Universitas Dr. Soetomo. Mahasiswa pindahan (transfer) murni adalah mahasiswa 

pindahan yang berasal dari PTN/PTS program Diploma (D-1/D-2) yang mempunyai ijin 

operasional dari Dirjen Dikti dan terdaftar pada website : forlap.ristekdikti.go.id., 

selanjutnya calon mahasiswa pindahan tersebut mengikuti prosedur pendaftaran mahasiswa 

pindahan/transfer  seperti pada bagan di bawah ini. 

a. Syarat dan Ketentuan Pendaftaran 

Adapun dasar syarat dan ketentuan pendaftaran mahasiswa pindahan (transfer) 

mengacu pada edaran Kemendikbud Nomor 122/K3/KM/2014 dimana didasarkan 

FAKULTAS ASAL : Konsultasi 7 

Persetujuan DPAM, Ketua Prodi & Wakil 

Dekan I 

BAG REG & STATISTIK : Ambil formulir 

Mutasi, Serahkan berkas 

FAKULTAS ASAL : Tandatangan formulir 

ke DPAM dan Wakil Dekan I 

FAKULTAS TUJUAN: Persetujuan Mutasi 

Pengecekan Berkas/ Persyaratan Mutasi  

BAAK : Persetujuan Mutasi 

BAG. REG & STATISTIK : Proses mutasi 

dengan UPT Komputer & Bank BNI’ 46 

FAKULTAS TUJUAN : Perwalian 

BAG. REG & STATISTIK : diarsip 
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pada PP Nomor 17 tahun 2010 Pasal 88 tentang penerimaan mahasiswa pindahan 

dari Perguruan Tinggi (PT) lain. 

1. Status Akreditasi program studi asal minimal setara atau lebih tinggi dari program 

studi yang dituju di Universitas Dr. Soetomo dan wajib tercatat pada website 

resmi PD-Dikti pada : forlap.ristekdikti.go.id. (dibuktikan dengan cetak/print 

status terakhir dari website: forlap.ristekdikti.go.id). 

2. Sebelum menerima mahasiswa pindahan, PTS harus membuat penyetaraan antara 

transkrip PTS asal dengan kurikulum yang berlaku pada PTS penerima, guna 

menghitung total sks diakui dengan rumus : 

(Total sks lulus di PT asal – Total SKS yang tidak sesuai dengan kurikulum PTS 

penerima ) 

Kemudian menghitung masa studi dengan rumus : 
 

(total SKS lulus di PT Penerima – Total SKS yang diakui) X 1 semester = ….. semester 

12  S KS 

3. Mahasiswa pindahan (transfer) dari PT lain harus memenuhi persyaratan 

akademik yaitu bukan mahasiswa putus kuliah paksa (dropped out) dan tidak 

pernah mendapat dan/atau sedang menjalani sanksi akademik dari perguruan tinggi 

asal. 

4. Mengisi formulir pendaftaran  yang  disediakan dengan melampirkan: 

- 1 lembar copy Ijazah SMU/SMK/MA (dilegalisasi); 

- 1 lembar copy daftar nilai/transkrip asli dari perguruan tinggi asal; 

- 1 lembar Surat keterangan pindah asli dari perguruan tinggi asal; 

b. Waktu Pendaftaran: 

 Mahasiswa pindahan dapat diterima setiap awal semester, yaitu Semester Gasal dan 

Semester Genap: 

1. Seleksi: 

Seleksi penerimaan mahasiswa pindahan/transfer hanya dilakukan melalui seleksi 

administrasi, yang meliputi: 

a. Status mahasiswa terdaftar pada website: forlap.ristekdikti.go.id. 

b. Hasil Konversi Nilai dari fakultas (Kepala Program Studi). 
c. Persyaratan Administrasi lain yang telah ditentukan. 

2. Daftar Ulang (Her-registrasi): 

Bagi calon mahasiswa pindahan/transfer ke Universitas Dr. Soetomo yang telah 

dinyatakan diterima, diwajibkan her-registrasi (daftar ulang), sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

3. Proses Perwalian: 

Atas keputusan Wakil Rektor I seseorang telah ditetapkan diterima sebagai 

mahasiswa Universitas Dr. Soetomo atas persetujuan Dekan, selanjutnya dapat 

mengikuti proses perwalian dengan beban SKS maksimal awal sebanyak 18 

SKS, sedangkan program berikutnya sesuai dengan Indeks Prestasi Semester yang 

diperoleh. 
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4. Khusus mahasiswa transfer/alih jenjang/pindahan 

Pembayaran: 

a. DPP hanya dikenakan 50% 

b. Biaya SKS yang diakui Rp. 25.000,-/SKS, dan 

c. Biaya administrasi transfer Rp. 450.000,- 

Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) konversi nilai mahasiwa transfer dapat 

dilihat pada halaman berikutnya. 
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Mengajukan permohonan 

konversi nilai 

  

 
Menyetujui permohonan 

konversi nilai 

  
 

Menerima dan melakukan 

konversi nilai 

  
 

Menerima hasil konversi 

nilai 

  

 
Melaporkan hasil konversi 

nilai dan melengkapi 

administrasi 

  

 
Mahasiswa 

menyelesaikan keuangan 

  

 

 

Tabel 3.2 Standar Operasional Prosedur (Sop) Alur Pengajuan 

Konversi Nilai Mahasiswa Transfer/ Dari PT Lain Ke Unitomo 
 
 

 

Penanggung Jawab 
 

Uraian Kegiatan 
 

Keterangan 

 
 
 
 
 

CALON 

MAHASISWA 

TRANSFER 

 

 
BAA 

 
 

 
KAPRODI 

 

 
 
 

MAHASISWA 

TRANSFER 

 
 
 

 
BAA 

 

 
 
 
 
 
 

KAPRODI 

 
Mulai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                             Selesai 

    
 

 
 
 
 
 

- Form Surat Permohonan 

Konversi Nilai 
 

 
 

- Form Surat Permohonan 

Konversi Nilai 

 
 
 

- Hasil Konversi Nilai 
 

 
 
 

- Hasil Konversi Nilai 

 
 
 
 
 

 
- Hasil Konversi Nilai dan 

persyaratan administrasi 

 
 
 

 
Kuitansi Pembayaran dan 

KRS 
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3.17 Her-Registrasi 

Her-Registrasi (daftar ulang) adalah proses pendaftaran kembali yang wajib 

dilaksanakan oleh setiap mahasiswa, yang dilakukan setiap awal semester, agar yang 

bersangkutan tetap terdaftar sebagai mahasiswa disemester tersebut. Selanjutnya mahasiswa 

yang telah herregistrasi diwajibkan untuk perwalian yaitu mengisi Kartu Rencana Studi 

(KRS) sebagai tanda statusnya adalah mahasiswa aktif KRS dalam laporan PD-Dikti 

dilaman https://forlap.ristekdikti.go.id. 

1. Ketentuan Umum: 

- Membayar biaya her-registrasi yang besarnya sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

- Membayar SPP (uang kuliah), yang besarnya sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila mahasiswa tidak melaksanakan her- 

registrasi (daftar ulang) sesuai dengan ketentuan waktu yang terdapat dalam kalender 

akademik, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak berhak mengikuti kegiatan 

akademik dan non akademik. 

2. Prosedur Her-registrasi: 

- Membayar sesuai  dengan ketentuan pembayaran di BNI’46. 

- Bagi  calon  mahasiswa  baru  yang telah  dinyatakan  diterima  dengan  

menyerahkan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa 

Baru. 
 

BAGAN 3.3 TAHAPAN DAFTAR ULANG / HER - REGISTRASI 
 

BANK BNI’46 

Membayar Her-Registrasi sesuai dengan ketentuan pembayaran 

   
FAKULTAS 

-  Proses Perwalian dengan mengambil KHS dan mengambil KRS 

-  Mengisi ulang biodata jika terjadi perubahan 
 
 
 
 

Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP ) dalam Her-Registrasi/ Daftar Ulang 

dapat dilihat pada halaman berikutnya.
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Mahasiswa dapat melakukan 

perwalian 

  

 

 

TABEL 3.3 Standar Operasional Prosedur (SOP)  

Her – Registrasi/ Daftar Ulang 
 

 
 

Penanggung  

Jawab Uraian Kegiatan Keterangan 
 

Mulai 
 
 
 
 
 

BAU 
 
 
 
 
 
 

KTU 

FAKULTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPAM 

Mahasiswa melakukan 

pembayaran 

Herregistrasi dan SPP 

di Kasir (BAU) 
 
 
 

Mahasiswa 

menyerahkan Kwitansi 

pembayaran ke TU 

Fakultas untuk 

mendapatkan KHS, 

KRS dan Berkas untuk 

perwalian 

 
 

Kwitansi Pembayaran 
 
 
 
 
 
 
 
 

KHIL, KRS dan Berkas 

Perwalian 

 
 
 
 

Selesai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 

 

Pedoman Akademik Univeristas Dr Soetomo TA 2019/2020 

3.18 Berhenti Studi 

Berhenti Studi Mahasiswa adalah mahasiswa yang karena sesuatu hal terpaksa tidak 

dapat secara aktif mengikuti perkuliahan atau kegiatan akademik lain pada suatu semester, 

status mahasiswa yang demikian ini harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada 

Rektor untuk mendapatkan ijin resmi atas statusnya. 

Persyaratan: 

a. Tidak melebihi 2 (dua) semester  berurutan. 

b. Lama berhenti studi  tidak melebihi 4 (empat) semester dari masa studi. 

c. Tidak dalam masa penyusunan Tahap Akhir. 

d. Tidak mempunyai tunggakan pembayaran dan tunggakan buku perpustakaan. 

e. Bagi mahasiswa baru telah kuliah minimal 1 semester. Macam Berhenti Studi: 

1. Berhenti Studi Sementara (BSS) Ketentuan BSS sebagai berikut: 

- Mahasiswa dapat mengajukan BSS sebelum masa herregistrasi berakhir pada 

semester tersebut. 

- Mahasiswa telah kuliah minimal 1 (satu) semester. 

- Mahasiswa tidak mempunyai tunggakan pembayaran. 

- BSS tidak melebihi 2 (dua) semester berurutan. 

2. Mundur Studi Sementara (MSS) Ketentuan MSS sebagai berikut: 

- Mahasiswa disebut MSS jika mahasiswa mengajukan MSS pada masa 

perkuliahan atau telah melakukan (Her-registrasi dan pengisian KRS). 

- Mahasiswa wajib membayar SPP sampai pada bulan pengajuan MSS. 

- Mahasiswa tidak mempunyai tunggakan pembayaran. 

- MSS tidak melebihi 2 (dua) semester berurutan. 

3. Berhenti Studi Tetap (BST) atau Keluar Ketentuan BST sebagai berikut: 

- Mahasiswa yang tidak melanjutkan studinya dapat mengajukan  permohonan 

Berhenti Studi Tetap (BST). 

- Mahasiswa yang telah mengajukan BST dinyatakan tidak terdaftar lagi 

sebagaimana mahasiswa Universitas Dr. Soetomo. 

- Mahasiswa yang telah mengajukan BST, dan pada suatu saat tertentu akan 

melanjutkan kuliah/ aktif kembali menjadi mahasiswa Universitas Dr. 

Soetomo, akan diperlakukan seperti mahasiswa baru. 

- Tanggal pengajuan BST adalah tanggal pada saat mahasiswa menyerahkan 

formulir permohonannya. 

4. Drop Out / Putus Studi (DO) Ketentuan DO sebagai berikut: 

- Mahasiswa yang sampai batas waktu studi yang ditetapkan sebagai masa studi 

belum menyelesaikan studinya (belum lulus) maka dapat ditentukan atas 

statusnya sebagai mahasiswa yang Putus Studi/Drop Out (DO) dengan Surat 

Keputusan Rektor. (Permenristekdikti No. 44 tahun 2016 dan Statuta 

Universitas Dr. Soetomo tahun 2014, Bab IV bagian ketiga pasal 16 tentang 

Beban dan Masa Studi). 
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Macam berhenti studi surat keputusan diterbitkan Kepala Biro Administrasi 

Akademik dan Kemahasiswaan atas nama Wakil Rektor I untuk dilaporkan status 

mahasiswa pada laporan semesteran pada PD-Dikti dilaman (https://forlap.ristekdikti.go.id). 

Berikut merupakan Alur Prosedur Pengajuan Mahasiswa terkait Berhenti Studi 

Sementara (BSS) dan Mundur Studi Sementara (MSS). 
 

BAGAN 3.4 Prosedur Pengajuan Mahasiswa Berhenti Studi 

(BSS)Sementara dan Mundur Studi Sementara (MSS) 

MAHASISWA:   - Mengambil blanko permohonan di BAAK/Reg. Statistik, 

- Mengisi blanko untuk meminta rekomendasi pihak terkait, 

- Melengkapi lampiran yang dipersyaratkan. 

  
 

DPAM: Tanda Tangan dan Wawancara 

  

FAKULTAS: Tanda Tangan bebas kewajiban/tanggungan laboratorium 

  

 

DEPARTEMEN I.T: Tanda Tangan Validasi Data Akademik dan Keuangan 

 
 
 
 
 

 
 

 

PERPUSTAKAAN: Tanda Tangan Bebas Tanggungan Pinjaman Buku 

  
 
 

WAKIL REKTOR I 

Wawancara 

dan 

Persetujuan 

BSS/MSS 

 

Tidak Disetujui 

 

Ya Disetujui 
 

 

BAAK/HERREGISTRASI & STATISTIK: 

1. Menyerahkan blanko BSS/MSS lengkap (persyaratan + isian) 

2. Diterbitkan Surat Keputusan (SK) BSS/MSS. 

3. Tembusan Arsip SK BSS/MSS untuk Fakultas dan DPAM oleh Bag. 

Herregistrasi 

  
 

SELESAI 

https://forlap.ristekdikti.go.id/


55 

 

Pedoman Akademik Univeristas Dr Soetomo TA 2019/2020 

 

 

Selain mengajukan Berhenti Studi Sementara (BSS) , Mahasiswa dapat mengajukan 

Berhenti Studi Tetap (BST) yang mana alur prosedur diatur pada bagan berikut ini. 

 

BAGAN 3.4 Prosedur Pengajuan Mahasiswa Berhenti Studi 

(BST ) 
 

FAKULTAS: Konsultasi & Persetujuan DPAM dan Wakil Dekan I 
 
 
 

BAG. REGISTRASI & STATISTIK: ambil Formulir Berhenti Studi Tetap 

  

 

 
 

WAKIL REKTOR  I 

W

wancara dan 

Persetujuan BST 

Tidak Disetujui 

 
 
 

Ya Disetujui 
 

FAKULTAS: Menerbitkan Daftar Nilai Sementara (Asli) 

  
 

DPAM: Tanda Tangan Transaksi Akademik 

  
 

DEPARTEMEN I.T: Tanda Tangan Validasi Data Akademik & Keuangan 

  
 

PERPUSTAKAAN: Tanda Tangan Bebas Tanggungan Pinjaman Buku 

  
 

BAAK/HERREGISTRASI & STATISTIK: 

1. Menyerahkan blanko BST lengkap (persyaratan + isian) 

2. Menerima Surat Keputusan (SK) BST dan Surat Pengantar kepada PT yang dituju. 

3. Tembusan Arsip SK BST untuk Fakultas dan DPAM oleh Bag. Herregistrasi 

  

 

SELESAI 
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3.19 Administrasi Bagi Mahasiswa Cuti Studi (BSS/MSS) 

Permintaan Berhenti Studi Sementara (BSS) diajukan pada masa awal daftar ulang 

sampai batas akhir daftar ulang dibebaskan dari pembayaran daftar ulang (Her-registrasi) dan 

SPP pada semester yang bersangkutan: 

 
Bagan 3.11: GARIS WAKTU/TIMELINE  ALUR PERMINTAAN  

CUTI STUDI DAN  PEMBAYARAN 
 

Permintaan BSS  

 

Bebas Her + SPP 

       Permintaan BSS Kuliah  

 

            Bayar Her 

Awal Her Akhir Her Akhir Perwalian 

(Pengisian KRS) 

 

Permintaan Mundur Studi Sementara (MSS) yang diajukan pada masa kegiatan 

perkuliahan, dikenakan biaya pembayaran SPP sampai dengan bulan pada saat pengajuan MSS. 

• BSS dan MMS akan diterbitkan Surat Keputusan Rektor. 
 

  Bagan 3.12: GARIS WAKTU/ TIMELINE ALUR PERMINTAAN MUNDUR STUDI  
         SEMENTARA DAN PEMBAYARAN 

 

Permintaan MSS 
 

 
Bayar SPP s/d bulan pengajuan MSS 

Awal Semester Akhir Semester 
 

 
Ketentuan pembayaran  bagi mahasiswa yang tidak aktif tanpa BSS dan MSS 

➢ Bagi mahasiswa yang sudah melakukan Herregistrasi, Program KRS, dan Tidak Aktif 

Kuliah (Tanpa ada Surat Keputusan Rektor tentang BBS dan MMS) akan dikenakan 

biaya SPP sebesar 75%.  

➢ Lama waktu tidak aktif lebih dari 4 (empat) semester berturut-turut hanya dikenakan 

pembayaran her-registrasi selama 3 (tiga) semester, Dana Pengembangan Pendidikan 

(DPP) harus sudah lunas, kewajiban pembayaran SPP selama tidak aktif dibebaskan, 

kecuali dalam semester tersebut yang bersangkutan aktif mendapatkan layanan akademik 

dan SPP tetap sebesar pada saat yang bersangkutan mendaftar. 

➢ Bagi mahasiswa yang telah melebihi batas waktu masa studi lebih dari 14 semester dan 

atau dinyatakan Drop Out/Putus Studi dan diterbitkan Surat Keputusan Drop Out/DO dari 

Rektor. 

➢ Bagi mahasiswa yang disetujui oleh DPAM untuk mengambil sks melebihi ketentuan 

dikenakan biaya Rp. 75.000,-/sks. 

➢ Bagi mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus (sesuai Surat Keputusan Dekan/ Direktur) 

tentang yudisium D3, S1, S2 dikenakan biaya pembayaran SPP sampai dengan 

tanggal/bulan yudisium. 
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3.20 Aktif Kembali 

Mahasiswa yang melakukan pengajuan Berhenti Studi Sementara dapat melakukan 

Aktif Kembali dengan prosedur sebagai berikut. 

1. Aktif Kembali Setelah Berhenti Studi: 

Dengan menunjukkan surat cuti melakukan pembayaran her-registrasi di Bank BNI’46 

Universitas Dr. Soetomo dan melaporkan ke bagian Registrasi dan Statistik di BAAK. 

Bagan 3.5: PROSEDUR AKTIF KEMBALI 
 

MAHASISWA 

  
 

BANK BNI’46/DAFTAR ULANG 

  
 

BAAK/REGISTRASI-STATISTIK 
 
 

2. Aktif  Kembali Tanpa Surat Cuti: 

Mengajukan permohonan aktif kembali  ke BAAK, dan melakukan pembayaran di Bank 

BNI’46 sesuai dengan ketentuan pembayaran yang berlaku. 

 
Bagan 3.6: PROSEDUR AKTIF KEMBALI TANPA CUTI 

 

MAHASISWA 

  
 

BAAK/REGISTRASI-STATISTIK 
PERMOHONAN AKTIF KEMBALI 

  
 

UPT KOMPUTER 

SETTING MAHASISWA 

  
 

BANK BNI’46 

DAFTAR ULANG 

  

FAKULTAS: UNTUK PERWALIAN 

  

 

BAAK/REGISTRASI-STATISTIK 
ARSIP 
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3.21 Proses Pengajuan Surat-Surat terkait Keperluan Akademik 

1. Pengajuan Surat Keterangan Aktif Kuliah/Tunjangan Gaji: 

Dalam keperluan administrasi terkait status kemahasiswaan untuk keperluan 

tertentu, seorang mahasiswa dapat mengajukan Surat Keterangan Aktif Kuliah/ 

Tunjangan Gaji dengan prosedur sebagai berikut: 

Bagan 3.7: PROSEDUR  SURAT KETERANGAN AKTIF  

KULIAH/TUNJANGAN GAJI 
 

Mahasiswa 

Mengisi blangko di BAAK di Bagian Kemahasiswaan 

  
 

Tata Usaha Fakultas 

  
 

Proses di  BAAK 

(Bagian  Kemahasiswaan) 
 

 
 
 

2. Pengajuan Surat Pengajuan Penelitian 

Dalam keperluan administrasi terkait pengajuan penelitian, mahasiswa 

dapat mengajukan surat dengan prosedur sebagai berikut: 

 
Bagan 3.8: PROSEDUR PENGAJUAN PENELITIAN 

 

MAHASISWA 

Mengisi blangko di BAAK di Bagian Kemahasiswaan 

  

FAKULTAS 

Tanda  Tangan Dosen Pembimbing & Wakil Dekan I 

  

BAAK 

Proses di BAAK – (Bagian 

Kemahasiswaan) 
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3.22 Penelitian Mahasiswa 

1. PKM (Program Kreatifitas Mahasiswa) adalah suatu wadah yang dibentuk oleh 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dalam memfasilitasi potensi yang dimiliki 

mahasiswa Indonesia untuk mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu 

dan teknologi yang telah dipelajarinya di perkuliahan kepada masyarakat luas. 

Propsal PKM diusulkan oleh tim mahasiswa bersama dosen pendamping yang 

telah disahkan oleh perguruan tinggi dan diunggah di laman 

simbelmawa.ristekdikti.go.id 

2. Penelitian tugas akhir  merupakan penelitian yang menjadi syarat wajib 

mahasiswa untuk menyelesaikan studinya. 

3. Penelitian antara mahasiswa dengan dosen, merupakan jenis penelitian yang 

diperuntukkan untuk dosen tetapi dengan melibatkan mahasiswa sebagai pelaksana 

penelitian.  

4. Hal-hal terkait perijinan penelitian bagi mahasiswa dapat diperoleh di bagian 

kemahasiswaan. 

 

3.23 Publikasi Ilmiah 

Setelah melaksanakan ujian skripsi dan telah dinyatakan lulus, mahasiswa wajib 

menyusun artikel ilmu berdasarkan hasil penelitian skripsinya. Artikel ilmiah tersebut dalam 

bentuk hardcopy dan softcopy menjadi persyaratan wajib agar mahasiswa dapat mengikuti 

wisuda. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Riset%2C_Teknologi%2C_dan_Pendidikan_Tinggi_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Riset%2C_Teknologi%2C_dan_Pendidikan_Tinggi_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Mahasiswa
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BAB IV 

KEMAHASISWAAN 
 

 

4.1 Mahasiswa 

Mahasiswa sebagai salah satu komponen civitas akademika Universitas Dr. Soetomo 

memiliki karakteristik yang heterogen, kedudukan dan fungsinya yang sangat strategis, 

sehingga mereka perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan, ditingkatkan daya 

kreativitasnya agar kelak menjadi lulusan yang sesuai dengan tujuan diselenggarakan 

pendidikan di Universitas Dr. Soetomo dan tujuan Pendidikan Nasional. 

Untuk mencapai tujuan pengembangan mahasiswa tersebut tentunya memerlukan 

berbagai strategi yang dapat dilakukan dalam bidang kemahasiswaan, sehingga tercipta suasana 

kampus yang kondusif, hidup dalam bentuk kegiatan kurikuker, ko-kurikuler dan 

ekstrakurikuler yang dikembangkan secara komprehensif. 

Tujuan pengembangan kegiatan mahasiswa yang bersifat kurikuler maupun ko-

kurikuler adalah untuk mengantarkan mahasiswa Universitas Dr. Soetomo mencapai tingkat 

kelulusan, sedangkan pembinaan dan pengembangan mahasiswa dalam bentuk ekstrakurikuler 

adalah mematangkan kepribadian mahasiswa sesuai dengan potensi yang dimiliki, sehingga 

melahirkan lulusan yang sesuai dengan cita-cita Dr. Soetomo. 

Mahasiswa Universitas Dr. Soetomo memiliki hak-hak sebagai mahasiswa 

Universitaswa, meliputi : 

a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut ilmu 

dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan etika yang berlaku di universitas. 

b. Memperoleh pengalaman belajar dan layanan bidang akademik sesuai dengan 

minat, bakat, dan kemampuan. 

c. Memanfaatkan fasilitas dan layanan universitas dalam mendukung kelancaran 

proses belajar. 

d. Mendapat bimbingan dari dosen dalam rangka penyelesaian studinya. 

e. Mendapat beasiswa bagi mereka yang berprestasi dan atau berasal dari keluarga 

yang kurang mampu serta memenuhi persyaratan. 

Pemberian beasiswa kepada mahasiswa dilaksanakan dengan prinsip adil, dan memberi 

motivasi. Pembinaan kemahasiswaan adalah tempat belajar meningkatkan kemampuan 

berorganisasi, kemampuan mengembangkan potensi diri dan pengembangan faktor-faktor 

positif yang lainnya, sehingga kemahasiswaan di Universitas ini dikembangkan dengan 

menggunakan strategi yang benar dalam upaya mengembangkan potensi mahasiswa dengan 

konsep strategis dan demokratis yang melibatkan berbagai komponen kampus yang terkait 

dengan dunia kemahasiswaan melalui organisasi-organisasi kemahasiswaan yang ada, 

sehingga mereka tumbuh menjadi mahasiswa tangguh, profesional, berdaya saing tinggi serta 

mampu mengembangkan riset dan teknologi, serta menjadi pribadi-pribadi yang arif, taat dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa. 

Sebagai upaya memudahkan pengembangan kemahasiswaan ini Rektor Universitas Dr. 

Soetomo telah mengeluarkan Surat Ke SK Rektor Nomor : OU. 590/A.4.15/XII/2015 tentang 

Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Dr. Soetomo. 
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4.2 Visi Pembinaan Kemahasiswaan 

Visi pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan adalah: “menjadikan peran dan 

kegiatan kemahasiswaan sebagai indikator utama keberhasilan Universitas Dr. Soetomo 

sebagai Perguruan Tinggi yang unggul di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Tahun 

2020”. 

 

4.3 Misi Pembinaan Kemahasiswaan 

1. Menyelenggarakan   pembinaan   dan   pengembangan   kegiatan   kemahasiswaan   

yang berkualitas berlandaskan nilai-nilai perjuangan Dr. Soetomo. 

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, seni 

dan budaya dalam bidang kemahasiswaan yang bermanfaat bagi masyarakat. 

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kemahasiswaan 

yang berorientasi pemberdayaan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan 

budaya. 

4. Meningkatkan  kualitas  manajemen  dan  keorganisiaan  mahasiswa  yang  baik  

untuk mewujudkan keunggulan yang kompetitif di tingkat nasional. 

Agar pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan Universitas Dr. Soetomo dapat berjalan 

secara baik, perlu disusun Pedoman Penyelenggaraan Akademik ini sebagai acuan bagi 

penentuan kebijaksanaan dalam pengembangan dan pembinaan kemahasiswaan. 

 

4.4 Tujuan dan Strategi Pembinaan Kemahasiswaan 

Tujuan pembinaan kemahasiswaan diarahkan untuk menciptakan kualitas, 

profesionalitas dan kontinuitas kegiatan kemahasiswaan. “Kualitas” kegiatan kemahasiswaan, 

yang berarti terkandung makna bahwa semua kegiatan kemahasiswaan senantiasa memiliki dan 

memenuhi unsur-unsur kualitas, baik dalam hal yang menyangkut substansial, yaitu 

idealisme, intelektualisme, bertaqwa, berbudaya dan berakhlaqul karimah, maupun dalam hal 

proses penyelenggaraannya. 

“Profesionalitas” kegiatan kemahasiswaan berarti terkandung makna bahwa semua 

kegiatan kemahasiswaan senantiasa dilakukan dengan cara-cara yang terorganisir secara rapi, 

sistematis, memenuhi kaedah akuntabilitas, transparan, dan menciptakan hubungan baik. 

Sedangkan “kontinuitas” kegiatan kemahasiswaan berarti terkandung makna bahwa pembinaan 

dan pengembangan kegiatan kemahasiswaan senantiasa diarahkan untuk menciptakan kader 

penerus yang memiliki kemampuan lebik baik, perencanaan yang terintegrasi, jalinan 

hubungan kerjasama dengan berbagai pihak dalam kerangka kemitraan (saling membutuhkan, 

saling menguntungkan, dan saling mempercayai). 

Sasaran pembinaan kemahasiswaan diarahkan kepada pembentukan dan pengembangan 

kapasitas mahasiswa (Capacity Building) dengan mutu tinggi, pengembangan karakter 

mahasiswa (Character Building) dan membekali mahasiswa untuk memiliki kemampuan 

daya   saing   tinggi   dalam   memsuki   dunia   kerja.      Selain   tujuan   tersebut bahwa 

penyelenggaraan pembinaan kemahasiswaan dilakukan dengan mengembangkan jiwa 

kewirausahaan (enterpreneurship), serta terbinanya suasana kehidupan kemahasiswaan yang 
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harmonis dan kondusif bagi  pengembangan nilai  moralitas dan intelektualitas. 

 

4.5 Strategi Pembinaan Kemahasiswaan 

Untuk mewujudkan cita-cita luhur, tujuan dan sasaran tersebut maka perlu 

dikembangkan strategi yang meliputi beberapa pola, yaitu: Pembinaan, Pemberdayaan, 

Pengembangan, Motivasi, dan Fasilitasi. Pola pembinaan dilakukan bilamana mahasiswa masih 

belum memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan kegiatannya atau belum memiliki 

kemampuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan secara mandiri. Pola ini dilakukan 

dengan cara regulatory. Pola pemberdayaan dikembangkan, jika mahasiswa tidak lagi 

membutuhkan pembinaan. Pola pengembangan dilakukan, jika mahasiswa tidak lagi 

membutuhkan pembinaan dan pemberdayaan. Pola motivasi dilakukan jika mahasiswa tidak lagi 

membutuhkan pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan. Pola fasilitasi dilakukan 

bilamana mahasiswa tidak lagi membutuhkan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dan 

motivasi, karena mereka sudah sangat mandiri. Jadi semakin tinggi tingkat kemandirian 

mahasiswa pola pembinaan yang dilakukan akan semakin bergeser hingga ke pola fasilitasi. 

 

4.6 Struktur Organisasi Kemahasiswaan 

Organisasi kemahasiswaan (ormawa) merupakan wahana pengembangan diri mahasiswa 

yang diharapkan untuk meningkatkan penalaran dan keilmuan serta arah profesi mahasiswa, 

menampung kebutuhan, menyalurkan minat dan kegemaran, meningkatkan kesejahteraan, 

meningkatkan kemampuan kewirausahaan bagi mahasiswa. Organisasi kemahasiswaan di 

Universitas Dr. Soetomo terdiri sebagai berikut: 

1. Organisasi Tingkat Universitas. 

a. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM). 

b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). 

c. Unit Kegiatan Mahasiswa (terdapat 20 UKM). 

2. Organisasi Tingkat fakultas. 

a. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPM-F). 

b. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F). 

c. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas. 

3. Tingkat Program Studi. 

Himpunan Mahasiswa Program Studi atau Jurusan 

 

4.7 Peran dan Fungsi Organisasi Kemahasiswaan 

Organisasi mahasiswa merupakan wadah para mahasiswa untuk berproses baik dalam 

pembelajaran dan pendidikan yang diperoleh melalui program kegiatan yang  di laksanakan 

secara formal maupun non formal. Seacara  umum  Ormawa  berfungsi sebagai penghubung 

komunikasi antar mahasiswa, wadah untuk pengembangan potensi mahasiswa sebagai insane 

akademis yang berpengetahuan luas serta berguna bagi bangsa dan   negara,   pengembangan   

intelektual,   pelatihan   kepemimpinan   dan   managemen organisasi. Selain itu, Ormawa juga 

berperan dalam pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berorientasi dalam 

melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional, pemeliharaan dan pengembangan ilmu 
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yang dilandasi oleh norma akademis, etika,  moral  dan  wawasan kebangsaan. 

 

4.8 Fasilitas / Sarana dan Prasarana 

Sebagai upaya  mendukung  penyelenggaraan  pembinaan  kemahasiswaan  dan 

organisasi mahasiswa di Universitas Dr. Soetomo disediakan fasilitas yang  cukup memadai dan 

selalu ditingkatkan secara bertahap dari tahun ke tahun sesuai dengan tingkat kemampuan 

yang ada, meliputi: 

1. Tenaga Pembina 

Di tingkat universitas pembina utama adalah Rektor dibantu oleh para  Wakil 

Rektor khususnya wakil rektor bidang kemahasiswaan dan dosen  pembina  yang 

telah di SK oleh Rektor. Sedangkan di tingkat fakultas adalah dekan/direktur d a n 

dibantu oleh   wakil   dekan   khususnya   Bidang   Akademik dan Kemahasiswaan 

dan   para   dosen Pembimbing Akademik. 

2. Sarana 

Sarana penunjang pembinaan berupa Sekretariat, tempat kegiatan, peralatan dan 

fasilitas lain yang disediakan sesuai dengan kemampuan universitas selain swadaya 

mahasiswa Sarana penunjang pembinaan berupa Sekretariat, tempat kegiatan, 

peralatan dan fasilitas lain yang disediakan sesuai dengan kemampuan universitas 

selain swadaya mahasiswa. 

3. Dana 

Dana pembinaan kemahasiswaan dalam jumlah dan alokasi tertentu yang disediakan 

universitas melalui pagu kemahasiswaan, selain ada usaha dari pihak mahasiswa 

sebagai upaya untuk melatih kemandirian. Dana pengembangan kemahasiswaan dapat 

bersumber dari: 

a. Universitas. 

b. Para mahasiswa sendiri (orang tua). 

c. Pemerintah. 

d. Sponsorship. 

e. Pihak lainnya yang tidak mengikat. 

 

4.9 Pelayanan Kemahasiswaan 

Pembinaan kemahasiswaan Universitas Dr  Soetomo  merupakan  upaya  yang  terus- 

menerus dilakukan agar potensi mahasiswa dapat dikembangkan. Universitas Dr. Soetomo tidak 

hanya melakukan pembinaan secara akademik kepada mahasiswanya, namun juga diluar 

dunia akademik. Universitas Dr. Soetomo mendidik mahasiswanya agar tidak hanya memiliki 

kemampuan akademis, namun juga berjiwa kepemimpinan. Ruang lingkup pembinaan 

kemahasiswaan di Universitas Dr. Soetomo dapat berupa bidang Penalaran/Keahlian/ 

Keprofesian, Minat, Bakat, dan atau Keorganisasian, Bantuan Dana Pendidikan  dan  

Kesejahteraan  Mahasiswa,  peningkatan  kapasitas  organisasi,  termasuk program Pengenalan 

Kehidupan kampus bagi mahasiswa baru (PKKMB), serta bidang- bidang lain yang 

dibutuhkan mahasiswa. Pembinaan dalam bidang penalaran dilakukan melalui kebiasaan 

berfikir kritis dan analitis Universitas Dr. Soetomo mengarahkan mahasiswanya untuk 
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memiliki sikap ilmiah yang realistis. Mengingat hal tersebut, pembinaan penalaran menjadi 

sarana untuk menempa mahasiswa menemukan dan mengembangkan ide-ide kreatif. 

Mahasiswa Universitas Dr. Soetomo tidak hanya difasilitasi dalam hal pengembangan 

penalaran dan kerokhanian, namun juga diberi kesempatan seluas-luasnya  untuk  

mengembangkan  minat dan  bakat. Sebagai dukungan, Universitas Dr. Soetomo membentuk 

banyak  Unit  Kegiatan  Mahasiswa (UKM) di bidang seni dan olah raga. Selanjutnya setiap 

UKM dilengkapi berbagai fasilitas seperti legalitas organisasi, kantor sekretariat, bimbingan 

oleh dosen, serta bantuan dana pengembangan, diharapkan UKM Universitas Dr. Soetomo 

banyak berprestasi baik di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional. Adapun harapan 

pada kegiatan pembinaan penalaran ini dapat meliputi, diskusi ilmiah, seminar, lokakarya, 

penelitian mahasiswa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat menunjang eksistensi 

Universitas Dr. Soetomo. Pembinaan di bidang penalaran ini merupakan upaya mengembangkan 

intelektual dan mempertajam daya kritis mahasiswa agar mereka memiliki sikap cendekiawan 

sesuai dengan fitrah hidup manusia sebagai mahkluk berpikir. Bernalar berarti juga 

menyangkut proses berpikir yang dimiliki seseorang. Pembinaan di bidang penalaran yaitu 

suatu cara pembinaan untuk melatih proses berfikir mahasiswa. 

 

1. Layanan Information, Communications, Technology (ICT) 

Dalam bidang informasi, komunikasi dan teknologi, Universitas Dr. Soetomo 

menyediakan layanan berupa sistem Information, Communications, Technology 

(ICT). Layanan ini hadir diharapkan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berbagai 

keperluan akademik dan aktivitas dalam perkuliahan secara online. Layanan yang 

bergerak dibawah Lembaga UPT Komputer ini tidak hanya melayani mahasiswa, 

namun juga dosen dan karyawan. Menuju universitas yang terekognisi secara 

internasional, Universitas Dr. Soetomo berusaha menerapkan manajemen administrasi 

kepegawaian, manajemen penelitian dan manajemen keuangan dengan layanan ini, 

sehingga diharapkan setiap mahasiswa dengan berbekal NIM dan password dapat 

merancang studinya secara online tanpa perlu datang ke kampus. Selain itu, 

mahasiswa juga dapat mengakses nilai akademik dan status keuangan secara online. 

 

2. Layanan Kesehatan 

Pelayanan kesehatan bagi mahasiswa ini tidak lepas dari perhatian Universitas 

Dr. Soetomo dalam memberikan pelayanan pada civitas akademika dan masyarakat 

umum. Berbagai tempat dan fasilitas disediakan Universitas Dr. Soetomo, salah 

satunya Klinik Kesehatan Unitomo, dengan membawa KTM, setiap mahasiswa 

Universitas Dr. Soetomo dapat berobat secara gratis. 

 

3. Bimbingan Konseling 

Salah satu upaya yang dikembangkan Universitas Dr. Soetomo untuk 

mahasiswa dan civitas akademika adalah pelayanan Bimbingan Konseling dengan 

menyediakan layanan bagi para mahasiswa yang ingin berkonsultasi seputar 

permasalahan psikologis, baik pribadi maupun akademik. Selain itu, beberapa 
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program yang perlu dilakukan untuk membantu mahasiswa mengembangkan potensi 

dengan maksimal sebagai upaya menjadi mahasiswa yang baik dan berprestasi. 

 

4. Perbankan 

Sebagai upaya untuk memudahkan berbagai keperluan pembayaran dan 

keuangan mahasiswa, Universitas Dr. Soetomo menyediakan dua bank di lingkungan 

kampus, yakni Bank Nasional Indonesia (BNI) dan Bank Jawa Timur (Bank Jatim). 

Kemitraan antara Universitas Dr. Soetomo dengan kedua bank tersebut memudahkan 

mahasiswa dalam proses administrasi akademik seperti pembayaran Dana 

Pengembangan Pendidikan (DPP), Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), 

serta pembayaran kegiatan akademik lainnya.  

 

5. Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris dan TOEFL (ULCC) 

ULCC (Unitomo Language and Culture Center) adalah unit penunjang 

akademik Universitas Dr. Soetomo. Visi ULCC adalah menjadikan ULCC sebagai 

satu unit unggul dalam memberikan layanan bidang pelatihan bahasa dan ketrampilan 

berkomunikasi yang sangat dibutuhkan bagi civitas akademika.ULCC memiliki Misi 

menyediakan layanan yang bermutu dalam bidang pelatihan bahasa dan ketrampilan 

berkomunikasi bagi mahasiswa, dosen dan karyawan di lingkungan Universitas Dr. 

Soetomo dan masyarakat secara umum. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan ULCC 

meliputi; Penyelenggaraan kursus bahasa asing (General English, TOEFL Preparation, 

TOEIC, dan Academic Writing, dan Japanese Daily Conversation), dan Bahasa 

Indonesia bagi penutur asing; Penyelenggaraan tes kemampuan berbahasa Inggris, 

TEAFL (TOEFL like), serta Penyelenggaraan Cultural Performance di lingkungan 

Unitomo dan masyarakat umum. 

 

6. Sertifikasi Kompetensi (LSP) 

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Universitas Dr. Soetomo dibentuk karena 

menyikapi tuntutan perkembangan global dalam menyiapkan calon tenaga kerja 

terampil lulusan Universitas Dr. Soetomo yang memiliki sertifikat kompetensi dari 

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) setelah terlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi 

Indonesia. Pembentukan lembaga sertifikasi profesi (LSP-1) berlisensi dari BNSP ini 

sangat dibutuhkan agar lembaga sertifikasi tersebut memiliki kewenangan dalam 

mengeluarkan sertifikat kompetensi sesuai peraturan yang berlaku, terutama Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Presiden No. 8 

tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Pembentukan LSP 

Universitas Dr. Soetomo dirintis atas prakarsa Rektor Universitas Dr. Soetomo dengan 

menunjuk tim panitia pelaksana. Saat ini Lembaga Sertifikasi Profesi telah memiliki 12 

skema terlisensi, dan diharapkan segera terlisensi skema-skema lain sesuai program 

studi yang ada di lingkungan Universitas Dr. Soetomo, sehingga lulusan Universitas 

Dr. Soetomo dapat dilengkapi dengan sertifikat kompetensi, ketika yang bersangkutan 

lulus. 
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7. Pengembangan Karir dan Tracer Study 

Sejak 2016,  Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya mengangkat sekaligus 

menugaskan Tim Pengelola Pusat Karir dan Tracer Study. Lembaga ini berusaha untuk 

memberikan bekal kepada lulusan UNITOMO dalam menghadapi kehidupan di 

masyarakat, PKTS dibentuk dalam rangka berkoordasi dengan pihak lain selaku 

stakeholder di luar lingkungan kampus. Dalam rangka berburu data alumni 

Universitas Dr. Soetomo Surabaya, salah satu upaya yang telah dilakukan dengan 

melakukan pelacakan berbasis teknologi informasi yang disebut E-Tracer Study, 

“Elektronik Tracer Study berbasis web merupakan solusi utama dalam menjawab 

permasalahan terkait pelacakan data alumni, karena responden dapat memberikan 

kontribusinya kapan dan dimanapun atau interactional real time”. Tujuan jangka 

panjang dari tracer  study adalah; Memperoleh informasi terkait kinerja dari alumni di 

dunia kerja masing-masing yang nantinya informasi ini diperlukan dalam rangka 

melakukan evaluasi terhadap sistem pembelajaran dan kurikulum pada universitas; 

Memperoleh informasi mengenai relevansi kompetensi antara kebutuhan pengguna 

lulusan dengan yang diperoleh alumni, serta Memperoleh informasi dalam penilaian 

akreditasi sebagai evaluasi terhadap kelayakan program studi. Manfaat tracer study 

tidaklah terbatas pada perguruan tinggi saja, tetapi lebih jauh lagi dapat memberikan 

informasi penting mengenai hubungan (link) antara dunia pendidikan tinggi dengan 

dunia kerja. Tracer study dapat menyajikan informasi mendalam dan rinci mengenai 

kecocokan (match) kerja baik horisontal (antar berbagai bidang ilmu) maupun vertikal 

(antar berbagai level/strata pendidikan). Dengan demikian, tracer study dapat ikut 

membantu mengatasi permasalahan kesenjangan kesempatan kerja dan upaya 

perbaikannya. Selain itu, informasi mengenai kompetensi yang relevan bagi dunia 

kerja dapat membantu upaya perbaikan kurikulum dan sistem pembelajaran. Di sisi 

lain, dunia industri dan dunia kerja dapat melihat ke dalam institusi pendidikan tinggi 

melalui tracer study, dan dengan demikian dapat mempersiapkan diri dengan 

menyediakan pelatihan yang lebih relevan bagi pencari kerja baru. “Manfaat dari 

adanya tracer study ini adalah sebagai bahan evaluasi sejauh mana relevansi kurikulum 

di perguruan tinggi denga kebutuhan dunia kerja, sehingga secara periodik Perguruan 

Tinggi dapat melakukan perbaikan sistem pembelajaran dan kurikulum. Selain itu 

juga sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan peringkat lulusan secara nasional, 

serta penilaian akreditasi yang lebih baik oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan 

Tinggi bagi Unitomo. Suatu kebanggaan bagi sebuah  perguruan tinggi ketika mencetak 

calon lulusannya menjadi tenaga kerja yang berkualitas. Salah satu indikatornya 

adalah ketika almamaternya dapat menembus atau siap bersaing di dunia kerja atau 

bahkan menciptakan suatu lapangan pekerjaan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh 

Career Center Universitas Dr. Soetomo Surabaya sebagai perwujudan dalam rangka 

mencetak lulusannya menjadi tenaga kerja berkualitas adalah adanya program 

Persiapan Menyongsong Dunia Kerja yang diharapkan dapat membantu mahasiswa, 

terutama yang akan lulus dan baru saja lulus, untuk siap menembus dunia kerja 
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maupun berwirausaha dengan mengenali dan mengoptimalkan potensi: Kecerdasan 

intelektual, Kecerdasan emosional, Sikap kerja, Jiwa Kepemimpinan, Mengatasi 

kecemasan menghadapi psikotes, Sikap tenang dan wajar ketika wawancara, Self 

presentation dalam wawancara, Negosiasi dan bargaining gaji, serta Public 

Speaking, sehingga potensi dan prestasi dari calon lulusan Universitas Dr. Soetomo 

Surabaya dapat diandalkan sesuai dengan bidang keilmuwan yang telah diperolehnya 

semasa kuliah sekaligus mumpuni dalam bidang pekerjaannya di masyarakat serta 

adanya pembekalan dalam hal soft skill kepada masing-masing lulusan. 
 

8. Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 

Membekali kepada para mahasiswa baru dalam mengawali studinya di 

Universitas Dr. Soetomo perlu dilakukan kegiatan Pengenalan kehidupan kampus 

(PKKMB). Kegiatan ini bertujuan untuk mengakrabkan mahasiswa dengan kehidupan 

kampus, terutama dengan berbagai hal yang menyangkut studinya agar berjalan lancar. 

PKKMB Universitas Dr. Soetomo wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru program 

diploma dan Strata 1 sesuai dengan Keputusan Rektor. Mahasiswa yang mengikuti 

rangkaian kegiatan PKKMB dengan baik akan mendapatkan sertifikat, sedangkan 

bagi yang tidak lulus, mengulang kembali pada periode berikutnya. Adapun 

pelaksanaan PKKMB akan dilakukan selama 4 s/d 7 hari dengan beberapa materi 

yang disampaikan antara lain, pengenalan universitas, fakultas, jurusan, seputar 

akademik, kemahasiswaan, laboratorium, perpustakaan, serta materi-materi lain yang 

menunjang. Rangkaian kegiatan PKKMB diawali dengan upacara pembukaan, 

kemudian dilanjutkan dengan kuliah umum di Aula Universitas Dr. Soetomo. 

 

9. Kegiatan Rektor CUP 

Rektor Cup Universitas Dr. Soetomo menjadi kegiatan yang paling ditunggu-

tunggi oleh mahasiswa Universtas Dr. Soetomo sebagai puncak dari rangkaian kegiatan 

uji kemampuan  minat  dan  bakat,  penalaran,  serta  kerohanian  yang  dikembangkan  

oleh Universitas Dr. Soetomo. Acara ini digelar setiap tahun secara rutin dan menjadi 

even puncak berbagai perlombaan di Universitas Dr. Soetomo terangkai dengan 

kegiatan Dies natalis Universitas. Setiap fakultas akan mengirimkan delegasinya untuk 

bertanding dengan delegasi fakultas lain pada setiap tangkai lomba. Fakultas yang 

memenangkan banyak kategori lomba dan memperoleh medali emas terbanyak, akan 

keluar sebagai juara umum. Beberapa perlombaan yang dapat digelar dalam rangkaian 

Rektor Cup di bidang olah raga, antar lain sepak futsal, bulu tangkis, tenis meja, dan 

lain sebagainya, sedangkan untuk bidang seni beberapa diantaranya musik, menyanyi, 

teater dan seterusnya. 

 

10. Temu Alumni Dan Komunikasi Orang Tua 

Menjalin dan menjaga komunikasi yang baik dengan alumni dan orangtua 

mahasiswa merupakan hal yang penting bagi pengembangan Universitas Dr. Soetomo. 

Secara rutin setiap tahun, Pimpinan Universitas Dr. Soetomo berusaha mengadakan 

pertemuan dengan alumni dan orangtua mahasiswa baru. Forum silaturahmi ini digelar 
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setelah pelaksanaan PKKMB Universitas Dr. Soetomo. Melalui acara temu alumni dan 

orangtua wali mahasiswa akan mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk 

berdialog dengan rektor dan unsur pimpinan lain. Selain itu, forum ini juga menjadi 

wadah bagi pihak universitas untuk memperoleh banyak masukan terkait perbaikan 

sistem pendidikan yang selanjutnya. Di akhir, orangtua wali juga akan melakukan 

penandatanganan kontrak kuliah dengan pihak universitas terkait hak dan kewajiban 

putra-putrinya. Kegiatan ini sangat penting untuk pengembangan dan perbaikan dalam 

pengelolaan Universitas Dr. Soetomo. 

 

4.10 Permasalahan dan Program Aksi Strategis 

Sejumlah permasalahan utama yang ada dan dihadapi dalam kaitannya dengan 

pengembangan dan pembinaan kemahasiswaan di Universitas Dr. Soetomo adalah sebagai 

berikut: 

1. Kader  aktivis  yang  dimiliki  masih  relatif  sedikit  jumlahnya  dan  masih  relatif rendah 

kualitasnya. 

2. Anggaran untuk kegiatan kemahasiswaan sangat terbatas. 

3. Fasilitas untuk kegiatan kemahasiswaan sangat terbatas. 

4. Tingkat motivasi mahasiswa dalam melakukan serta mengikuti kegiatan-kegiatan 

kemahasiswaan masih relatif rendah. 

5. Tingkat idealisme mahasiswa relatif sangat rendah. 

6. Rasa kebanggaan mahasiswa terhadap almamater relatif rendah. 

7. Rasa memiliki (peduli) pada kegiatan kemahasiswaan diantara mahasiswa masih rendah. 

8. Belum tersusunnya sistem database tentang kemahasiswaan dan alumni yang dapat 

dimanfaatkan. 

Beberapa permasalahan tersebut dapat dipecahkan dengan melakukan dan 

mengembangkan program aksi strategis sebagai berikut: 

1. Untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan minimnya kader aktivis yang 

berkualitas, program yang perlu dikembangkan adalah melakukan Pendidikan dan Latihan 

(Diklat) bagi para aktivis dan mahasiswa pada umumnya, yang diselenggarakan secara 

rutin, terjadwal, sistemik dan berkelanjutan. Diklat tersebut meliputi: (a) Diklat 

kepemimpinan dan keorganisasian; (b) Diklat kemampuan khusus sesuai dengan bidang 

kegiatan tertentu. 

2. Untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan minimnya anggaran untuk 

kegiatan mahasiswa, program yang direkomendasikan adalah pengembangan jaringan 

kerjasama kemitraan dan sponsorship. 

3. Untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan minimnya fasilitas yang 

dimiliki, program yang direkomendasikan adalah pengembangan kerjasama kemitraan dan 

sponsorship. 

4. Untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan rendahnya motivasi mahasiswa 

dalam kegiatan kemahasiswaan, perlu dikembangkan sejumlah program motivasi, antara 

lain: (a) Program beasiswa bagi aktivis yang berprestasi; (b) Program konversi nilai untuk 

matakuliah KKN (Kuliah Kerja Nyata); (c) Program pemberian bintang penghargaan 
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(saat wisuda) bagi aktivis yang sedang diwisuda; (d) Program pemberian rekomendasi 

atau referensi kerja bagi aktivis berprestasi. 

5. Untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan rendahnya tingkat idealisme 

mahasiswa,akan dilakukan melalui peningkatan kegiatan forum kajian. 

6. Untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan minimnya rasa kebanggaan 

pada almamater, program yang direkomendasikan adalah program penegakan citra positif 

almamater dalam bentuk gerakan sosial, melalui: (a) Gerakan kampus berkualitas; (b) 

Gerakan kampus bebas narkoba; (c) Gerakan kampus berbudaya; (d) Gerakan kampus 

berakhlaq mulia; (e) Gerakan kampus “Ready for Use”. 

7. Untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan rendahnya kepedulian 

mahasiswa pada kegiatan kemahasiswaan, akan dilakukan sejumlah program aksi sebagai 

berikut: 

a. Menjalin komunikasi efektif melalui “forum hearing antara rektorat dan mahasiswa” 

yang diselenggarakan secara rutin (terjadwal) minimal satu kali dalam satu semester. 

b. Menyelenggarakan rapat koordinasi dan rapat kerja bidang kemahasiswaan dengan 

para Wakil Dekan dan pengurus organisasi kemahasiswaan yang ada, satu tahun 

sekali, yaitu pada setiap akhir semester genap. 

c. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan forum komunikasi  antar pengurus 

organisasi kemahasiswaan yang ada (baik BEM Universitas, BEM Fakultas, maupun 

UKM) minimal satu kali  dalam satu semester. 

8. Untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan belum tersusunnya sistem 

database kemahasiswaan dan alumni, kegiatan yang diprogramkan adalah: 

a. Menginventarisasikan, mengkoordinasikan dan mendokumentasikan semua hal yang 

berkaitan dengan bidang kemahasiswaan dan alumni; 

b. Menyusun profil mahasiswa dan alumni. 

 

4.11 Beasiswa 

Salah satu usaha Universitas Dr. Soetomo untuk memberikan penghargaan dan 

bantuan secara finansial kepada mahasiswa Universitas Dr. Soetomo yang memiliki prestasi 

intra kurikuler atau ekstra kurikuler yang tertinggi. 

Tujuan Beasiswa: 

1. Memacu  prestasi mahasiswa baik dalam kegiatan intra maupun ekstra kurikuler. 

2. Menciptakan  situasi persaingan yang sehat dan konstruktif. 

3. Membantu meringankan  mahasiswa dalam proses studinya. 

4. Membina integritas kepribadian sebagai calon lulusan dan manusia yang seutuhnya. 

5. Membina rasa hormat dan bangga terhadap hasil yang telah dicapai selama studi, sekaligus 

menyandang tanggung jawab dan cinta almamater. 

Jenis Beasiswa: 

1. Beasiswa  Prestasi. 

Beasiswa prestasi diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi yang baik, namun 

kesulitan dalam pembiayaan studinya sesuai dengan tahun angkatannya dari masing- 

masing fakultas/program studi. 
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- Tujuan Beasiswa Prestasi: Membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam 

pembiayaan studi akibat dari latar belakang sosial ekonomi yang kurang mampu, namun 

memiliki prestasi akademik yang baik. 

- Persyaratan Beasiswa Prestasi: Wakil Dekan melakukan pengamatan secara terpadu 

terhadap mahasiswa yang berprestasi akademik baik, mahasiswa aktif kuliah sekurang-

kurangnya 3 (tiga) semester terus menerus tanpa terputus, mencapai Indeks Prestasi 

Komulatif minimal 3,00 atau yang telah ditentukan, mahasiswa memerlukan bantuan 

keuangan dalam pembiayaan studinya; Wakil Dekan mengajukan hasil penelitian dan 

penentuan calon Mahasiswa berprestasi kepada Wakil Rektor II untuk   dikaji   dalam   

rapat khusus bersama Wakil Dekan dan Kepala Biro Administrasi Akademik dan 

Kemahasiswaan; Jumlah penerima beasiswa terbatas dan pelaksanaan selanjutnya 

ditentukan oleh Wakil Rektor II dengan memperhatikan dana yang tersedia; Rektor 

menerbitkan surat keputusan tentang mahasiswa yang mendapat beasiswa prestasi yang 

terpilih. 

- Hak Beasiswa Prestasi: Memperoleh beasiswa prestasi sebesar 50% UPP dalam satu 

semester yang berlangsung. 

- Kewajiban Beasiswa Prestasi : Mempertahankan integritas kepribadian dan moral yang 

tinggi; mempertahankan prestasi yang dicapai; menghadiri upacara bendera hari-hari 

besar nasional. 

2. Beasiswa Atlet Berprestasi. 

Beasiswa ini diberikan bagi mahasiswa Universitas Dr. Soetomo yang mempunyai predikat 

sebagai atlet regional/nasional juga sekaligus dalam rangka mendorong mahasiswa untuk 

lebih berprestasi dalam bidang olah raga di tingkat regional dan nasional dan telah 

membawa nama baik almamater Universitas  Dr. Soetomo. 

- Persyaratan Beasiswa Atlet Berprestasi : Beasiswa diberikan kepada atlet yang berprestasi 

regional/nasional yang terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Dr. Soetomo; beasiswa 

ini diberikan pada tiap semester berdasar pada hasil evaluasi studi dengan IPK 

minimal 2,75 serta prestasi olah raga yang bersangkutan di tingkat regional/nasional 

pada semester sebelumnya. 

- Prosedur Beasiswa Atlet Berprestasi : Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan surat 

permohonan kepada Rektor c.q Wakil Rektor II Universitas Dr. Soetomo untuk 

mendapat beasiswa dengan lampirkan: Bukti-bukti sebagai Regional/Nasional dan 

prestasi. Bila sudah menginjak semester 11 dilampirkan KHS pada semester sebelumya.  

Data  tersebut  disusun  dan  direkap  sebagi bahan untuk Rapat Wakil Rektor II beserta 

staf, yang selanjutnya disepakati untuk pembuatan Surat Keputusan Rektor. 

- Hak Penerima Beasiswa Atlit Berprestasi : Memperoleh beasiswa berupa keringanan 

pembayaran UPP dengan membayar SPP minimal 5 (lima) SKS. 

- Kewajiban Beasiswa Atlit Berprestasi : Menunjukkan prestasi, integritas kepribadian dan 

moral yang tinggi; menunjukkan sikap pengabdian yang tulus kepada Universitas Dr. 

Soetomo. 

3. Beasiswa Belajar Mahasiswa (BBM) dan Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA). 

Beasiswa Belajar Mahasiswa ini diberikan oleh Kopertis Wilayah VII untuk membantu 
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mahasiswa agar proses studinya bisa berkelanjutan, beasiswa jenis ini diberikan selama 2 

semester (1 tahun penuh). 

- Persyaratan Beasiswa Belajar Mahasiswa (BBM) dan Beasiswa Prestasi Akademik 

(PPA): Mahasiswa tersebut aktif kuliah pada fakultas masing- masing sekurang-

kurangnya selama 3 (tiga) semester berturut-turut tanpa terputus; Mencapai Indeks 

Prestasi Kumulatif minimal 2,75 untuk BBM dan 3,00 untuk PPA dihitung sejak 

semester I; Memiliki integritas kepribadian dan moral yang tinggi dan tidak sedang 

mendapatkan sanksi intra maupun ekstra kurikuler; mahasiswa tersebut mengalami 

kesulitan dalam pembiayaan studinya, namun mahasiswa tersebut aktif dalam organisasi 

kemahasiswaan. 

- Prosedur Beasiswa BBM dan PPA: Wakil dekan melakukan pengamatan terpadu 

terhadap mahasiswa berprestasi akademik baik, namun memerlukan bantuan keuangan 

dalam pembiayaan studinya; Wakil dekan mengajukan hasil penelitian dan penentuan 

calon mahasiswa berprestasi kepada Wakil Rektor II untuk dikaji dalam rapat khusus 

bersama Wakil Dekan dan Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan. 

- Hak Mahasiswa BBM dan PPA: Mahasiswa berhak memperoleh beasiswa BBM dan 

PPA masing-masing selama 2 semester berturut-turut. (jumlah ditentukan oleh Kopertis 

Wilayah VII); Kewajiban Penerima Beasiswa BBM dan PPA; Mempertahankan 

integritas kepribadian, komitmen dan moral tinggi; menjaga dan menjunjung tinggi nama 

almamater serta sikap pengabdian yang tulus kepada Universitas Dr. Soetomo. 

4. Bea siswa Bidik Misi 

- Bidik Misi dari Pemerintah 

- Bidik Misi dari Universitas 

Bea siswa ini diberikan oleh pihak Universitas Dr. Soetomo kepada para mahasiswa 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

Memenuhi kriteria Jalur Prestasi Akademik 

• Nilai rata-rata rapor kelas X-XII selama 2 semester berturut-turut ≥ 80 tanpa ada 

mata pelajaran bernilai ≤ 70 jika menggunakan format nilai dalam skala 100 atau 

≥ 3,00 tanpa ada mata pelajaran bernilai 2,33 jika menggunakan format nilai 

dalam skala 4,00 (dibuktikan copy nilai rapor yang sudah dilegalisir). 

• Pernah menjadi pengurus inti OSIS (dibuktikan surat keterangan dari kepala 

sekolah). 

• Berasal dari keluarga tidak mampu (dibuktikan SKTM/Kartu PBI BPJS) 

• Lolos tes penelusuran dan bersedia aktif dalam kegiatan kampus. 

• Mendapat keringanan DPP dan SPP sebesar 100% 

5. Bea siswa Penghafal Al’Quran (SK rektor) 

 

4.12 Publikasi Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi 

Publikasi ilmiah merupakan bagian dari siklus penulisan karya ilmiah yang harus 

dilakukan oleh mahasiswa ketika selesai mengerjakan skripsi. Dengan memublikasikannya, 

maka temuan atau buah pikirannya akan dikenal oleh masyarakat sehingga dapat segera 

diketahui dan yang terpenting saat ini ialah mendapat pengakuan dari masyarakat. Publikasi 
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ilmiah merupakan sistem publikasi yang dilakukan berdasarkan penelaahan (peer reviewed) 

oleh pakar di bidang ilmu yang sama sehingga diperoleh tingkat objektivitas setinggi-tingginya. 

"Sistem" ini beragam, bergantung pada bidang masing-masing, dan selalu berubah, meskipun 

seringkali secara perlahan. Karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal yang memiliki ISSN 

atau E-ISSN adalah Skripsi untuk S1 dan Tesis untuk S2, sedangkan untuk Disertasi (S3) di 

publikasikan dalam jurnal yang memiliki ISSN, jurnal Terakreditasi, jurnal internasional. 

Langkah yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa dalam mempublikasikan karya 

ilmiahnya : 
 

No Tahapan Uraian 

1 Pengiriman naskah 1. Mahasiswa harus menyiapkan tulisan artikel sesuai 

dengan ketentuan penulisan artikel di sebuah jurnal 

ilmiah 

2. Mahasiswa mengirimkan tulisan artikelnya ke jurnal 

ilmiah (baik jurnal yang dikelola oleh fakultas 

maupun jurnal yang dikelola oleh pihak luar) 2 Pengembalian naskah 

oleh editor-in-chief 

1. Setelah naskah diterima, dewan editor akan 

mengirimkan surat pernyataan telah menerima naskah 

yang disertai dengan normor naskah 

2. Setelah ditelaah, naskah akan dikembalikan kepada 

penulis dengan perbaikan atau tidak 

3. Kalau ada perbaikan, perbaikilah naskah sesuai dengan 

saran 

3 Perbaikan naskah 1. Perbaikilah naskah sesuai dengan saran mitra bestari 

atau penyunting pelaksana 

2. Jika ada saran atau perbaikan yang tidak dapat Anda 

terima, berilah penjelasan kepada editor kenapa 

demikian 

4 Pengiriman naskah 

yang sudah diperbaiki 

1. Setelah diperbaiki, kirimkan kembali naskah 

bersamasama dengan naskah lama 

5 Pemeriksaan galey 

proof dan penyelesaian 

Administrasi dan 

pemesanan cetak lepas 

(reprints) 

1. Setelah diterima dalam versi final, dewan editor akan 

melakukan setting dan contoh cetaknya akan 

dikirimkan kepada penulis 

2. Periksalah contoh cetak secara cermat 

3. Tidak diperkenankan lagi mengubah teks, dan 

perbaikan harus dikembalikan dalam tempo 48 jam 

setelah diterima 

4. Pemesanan cetak lepas dan pembayaran

 page chargeumumnya dilakukan pada 

tahap ini 

 Penerimaan  reprint 1. Setelah artikel terbit, pihak penerbit akan mengirimkan 

cetak lepas gratis atau berbayar, sesuai dengan 

pesanan Anda 

2. kalau sudah mendapatkan cetak lepas, dokumen 

tersebut dapat dibagikan kepada kolega Anda 
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4.13 Etika Komunikasi Melalui Medsos 

1. Perhatikan waktu yang tepat untuk menghubungi dosen. Pilihlah waktu yang 

biasanya tidak dipakai untuk beristirahat atau beribadah.  

Contoh : hindari menghubungi dosen di atas pukul 20.00 atau di saat waktu ibadah 

2. Awali dengan sapaan atau mengucapkan salam.  

Contoh : selamat pagi Bapak/Ibu atau Assalamualaikum (apabila kedua belah pihak 

sesama muslim) 

3. Ucapkan kata maaf untuk menunjukkan sopan santun dan kerendahan hati anda. 

Contoh : mohon maaf mengganggu waktu bapak/ibu 

4. Pastikan  anda  menyampaikan  identitas  anda  di  setiap  awal  komunikasi/ 

percakapan. 

Contoh : Nama saya Putri, mahasiswi  komunikasi kelas pagi dengan NIM 

2015700015 

5. Gunakan bahasa yang umum dimengerti, tanda baca yang baik dan dalam konteks 

yang formal.  

Contoh : hindari menyingkat kata seperti dmn, yg, aq, kpn, otw, dsb. 

6. Tulislah pesan dengan singkat dan jelas.  

Contoh : saya memerlukan tanda tangan bapak/ibu di lembar pengesahan skripsi 

saya. Kapan kiranya saya dapat menemui bapak/ibu. 

7. Gunakan kata ganti atau sebutan yang tepat.  

Contoh : menyebut dosen dengan sebutan bapak/Ibu/ beliau. 

8. Akhiri pesan dengan mengucapkan terima kasih atau salam sebagai penutup. 
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BAB V  

PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK 
 

5.1 Hakikat Suasana Akademik 

Universitas Dr. Soetomo mendorong terciptanya kehidupan akademik dalam suasana 

kecendekiaan / keilmuan yang kondusif bagi pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan 

mimbar akademik bagi proses transformasi keilmuan yang bermanfaat untuk pengembangan 

sivitas akademika, kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat, dan reputasi Universitas Dr. 

Soetomo. 

Proses akademik di Universitas Dr. Soetomo bercirikan penalaran yang aktif di 

kalanagansivitas akademika, sehingga terwujud suasana akademik (academic atmosphere). 

Dengan demikian, otonomi keilmuan dapat berjalan berdasarkan argumentasi ilmiah yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Suasana akademik didukung oleh penyelenggaraan berbagai fora pertukaran 

pandangan dan pemikiran, yaitu melalui simposium, seminar, diskusi panel, diskusi 

kelompok studi, perkuliahan, praktikum, rapat tinjauan manajemen mengenai pelaksanaan 

Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

masyarakat. 

 

5.2 Bentuk-Bentuk Pengembangan Suasana Akademik 

Suasana akademik di Universitas Dr. Soetomo dikembangkan melalui berbagai interaksi 

antar-sivitas akademika, yang terdiri dari dosen mahasiswa, tenaga kependidikan, orangtua 

mahasiswa, praktisi, dan stake holder lainnya. 

1. Interaksi akademik antar dosen dalam pengembangan suasana 

akademik: 

a. Rapat Tinjauan Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan. 

Rapat para dosen di tingkat universitas, fakultas, dan program studi untuk 

membahas berbagai kebijakan dan aturan akademik, kurikulum, evaluasi hasil 

pembelajaran, sidang akademik kelulusan, koordinasi penyelenggaraan pendidikan, 

pembahasan tentang kebijakan, perencanaan dan evaluasi pelaksanaan Tridharma, 

dan lain-lain. 

b. Diskusi akademik pada kelompok keahlian, berupa interaksi antar-dosen yang 

membahas rencana perkuliahan, penyusunan materi dan metode pembelajaran, 

diskusi ilmiah tentang penelitian, publikasi, dan pengabdian masyarakat, penulisan 

buku, presentasi laporan kegiatan ilmiah di forum nasional maupun internasional. 

2. Interaksi akademik antara dosen dengan mahasiswa dalam pengembangan suasana 

akademik meliputi: perkuliahan, praktikum, perwalian, bimbingan akademik dan 

konseling, bimbingan kerja industri, bimbingan tugas akhir, pembinaan kemahasiswaan 

bidang penalaran, kewirausahaan, seni dan budaya, kerohanian, dan olahraga. 

3. Interaksi akademik antar mahasiswa dalam pengembangan suasana akademik 

meliputi: tugas kelompok, praktikum kelompok, diskusi kelompok, kelompok studi 
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keilmuan, kelompok kompetisi karya cipta/ilmiah nasional dan internasional, 

pembinaan kelompok keprofesian. 

4. Interaksi akademik antara sivitas akademik dengan akademisi atau praktisi eksternal 

dapat dilaksanakan dalam berbagai kegiatan kerjasama penelitian, pengabdian 

masyarakat, kuliah tamu, stadium general, pembicara tamu konferensi/seminar, nara 

sumber diskusi akademik dan kerjasama lainnya yang saling menguntungkan dalam 

kebersamaan dan kesetaraan. 

5. Interaksi akademik antara sivitas akademik dengan masyarakat umum meliputi : 

sidang senat terbuka dalam rangka wisuda, penerimaan mahasiswa baru, dies natalis 

universitas, pameran karya, dan bentuk-bentuk lain yang relevan. 

 

5.3 Hak Mahasiswa 

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab dalam menuntut dan 

mengkaji ilmu, teknologi, serta seni sesuai dengan norma dan susila yang berlaku. 

2. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan 

minat, bakat, kegemaran dan kemampuan. 

3. Memanfaatkan fasilitas Universitas Dr.Soetomo dalam rangka kegiatan belajar 

4. Mendapatkan bimbingan akademik dalam penyelesaian studi 

5. Memperoleh informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta layanan 

informasi hasil belajar 

6. Menyelesaikan studi lebih awal dari masa yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan 

yang berlaku. 

7. Memperoleh layanan kesejahteraan yang menunjang tugas-tugas studi sesuai sarana 

dan prasarana yang tersedia. 

8. Memanfaatkan sumber daya Universitas melalui perwakilan atau organisasi 

kemahasiswaan yang diakui oleh Universitas untuk kegiatan penalaran, minat, 

kesejahteraan, serta kegiatan yang melibatkan masyarakat. 

9. Pindah ke program studi lain di dalam Universitas atau Universitas lain sesuai dengan 

ketentuan 

10. Ikut serta dalam organisasi kemahasiswaan yang diakui oleh universitas 

11. Memperoleh pelayanan khusus bagi peyandang disabilitas. 

 
5.4 Kewajiban Mahasiswa 
 

1. Menanggung biaya selama masa studi sesuai ketentuan Universitas. 

2. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Universitas beserta subsistemnya. 

3. Memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan di 

lingkungan kampus. 

4. Menghargai dan mengembangkan ilmu, teknologi, dan seni. 

5. Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas dan almamater 

6. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional. 
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7. Berpakaian sopan, rapi, bersih, dan bersepatu di dalam kampus. 

8. Menjaga nama baik almamater di dalam maupun di luar kampus. 

9. Bersikap jujur, sopan dan hormat kepada dosen, karyawan, dan sesama mahasiswa. 

10. Berperan secara aktif menciptakan keamanan, ketenteraman dan ketertiban kampus. 

11. Membawa Kartu Mahasiswa (KTM) pada setiap kegiatan akademik maupun non 

akademik di lingkungan kampus. 

12. Memperoleh ijin dari pejabat terkait di lingkungan kampus sebelum melakukan 

kegiatan yang menggunakan nama Universitas Dr. Soetomo. 

 

5.5 Larangan Mahasiswa. 
 

1. Memakai pakaian yang tidak sopan ; celana berlubang/sobek, kaos oblong, celana 

pendek, dan tidak bersepatu di lingkungan kampus pada semua kegiatan, seperti: 

a. Kegiatan administrasi  bertemu dengan pimpinan kampus,  tata usaha,  rapat 

dinas,  rapat lembaga kemahasiswaan dan sejenisnya. 

b. Perkuliahan,  ceramah,  seminar,  diskusi,  praktikum  ujian  dan  kegiatan-

kegiatan  yang dilaksanakan di dalam Kampus. 

2. Menggunakan  ruang sekretariat kemahasiswaan dan tempat lain dalam kampus diatas 

jam 21.00 kecuali mendapat ijin dari Rektor Universitas Dr. Soetomo; 

3. Memarkir kendaraan bermotor di sembarang tempat yang tidak sesuai dengan tempat 

parkir yang sudah ditentukan di dalam kampus; 

4. Menempelkan atau pemasangan plakat, pengumuman, poster, spanduk dan lain-lain 

bukan pada tempat yang sudah disediakan; 

5. Mengotori atau mencemari tempat yang ada dilingkungan Universitas Dr. Soetomo; 

6. Mengucapkan  atau menulis kata-kata kotor dan keji yang ditujukan kepada lembaga, 

para dosen, karyawan, sesama mahasiswa dan tamu universitas; 

7. Membawa senjata dalam bentuk apapun dalam kampus maupun di dalam kegiatan 

yang diselenggarakan oleh universitas atau yang menyangkut nama universitas 

kecuali dapat ijin dari Rektor Universitas  Dr. Soetomo; 

8. Melakukan  segala  kegiatan  dan  mengeluarkan  ucapan  atau  tulisan  yang  

menjurus  kearah pertentangan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan; 

9. Merusak fasilitas yang ada dilingkungan Universitas Dr. Soetomo; 

10. Melakukan  penganiayaan  terhadap  sesama  mahasiswa,  dosen,  karyawan  petugas  

dan  tamu Universitas Dr. Soetomo; 

11. Membawa dan atau menggunakan segala macam bahan kimia yang berbahaya 

dalam bentuk apapun termasuk obat terlarang dan minuman keras di dalam kampus 

maupun kegiatan yang diselenggarakan  oleh   universitas   atau   yang  menyangkut  

nama  universitas, kecuali bahan kimia yang digunakan untuk keperluan laboratorium; 

12. Membuat keributan/ kegaduhan, pertengkaran atau perkelahian, pengerusakan sarana  

dan prasarana kampus serta tindakan-tindakan lain yang menimbulkan terganggunya 

keamanan dan ketertiban kampus; 
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13. Melakukan pelanggaran akademik: pemalsuan, plagiat, perjokian. 

5.6 Sanksi Mahasiswa. 

Setiap mahasiswa Universitas Dr. Soetomo yang terbukti melanggar larangan tersebut butir 7, 

dikenai sanksi berupa: 

1. Teguran lisan. 

2. Teguran tertulis. 

3. Peringatan keras. 

4. Larangan mengikuti kuliah dalam jangka waktu tertentu. 

5. Pencabutan hak sebagai mahasiswa/diberhentikan. 

6. Pembatalan nilai akademik.  

7. Penundaan pemberian ijazah. 
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BAB VI 

LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK 
 
 

6.1 Layanan Pusat Pengembangan Karir dan Tracer Study 

Pusat Pengembangan Karir dan Tracer Study (PKTS) adalah lembaga yang 

memberikan layanan kepada mahasiswa dan alumni dengan memberikan bekal dalam 

menghadapi kehidupan di masyarakat dengan berkoordinasi ke pihak lain selaku stakeholder di 

luar lingkungan kampus. 

Tujuan dibentuknya lembaga PKTS adalah : 

1. Memperoleh terkait kinerja dari alumni di dunia kerja masing – masing yang 

diperlukan dalam rangka melakukan evaluasi terhadap system pembelajaran dan 

kurikulum pada Universitas. 

2. Memperoleh  informasi  mengenai  relevansi  kompetensi  antara  kebutuhan  

pengguna  lulusan dengan yang diperoleh alumni. 

3. Memperoleh informasi dalam penilaian akreditasi sebagai evaluasi terhadap kelayakan 

program studi. 

6.2 Layanan Minat dan Bakat 

Dalam mewadahi pengembangan minat dan bakat mahasiswa Universitas Dr. 

Soetomo, terdapat Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang terdiri dari beragam bidang 

dimana didukung dengan fasilitas ruang berkegiatan dan anggaran. Selain itu, mahasiswa 

dapat melakukan kegiatan pengabdian masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) antara 

lain KKN reguler dan KKN Tematik. 
 

6.3 Pusat Pendidikan dan Pelatihan ( Pusdiklat) 

Pendirian Pusat Pendidikan dan pelatihan (Pusdiklat) didasarkan pada SK Ijin 

Pendirian LPK yang telah diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan (DISNAKER) No. 

563/6799/436.7.8/2018 dengan 14 skema kompetensi yang telah terdaftar secara resmi. 

Pusdiklat merupakan lembaga yang bertujuan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada 

mahasiswa yang akan diuji kompetensi oleh LSP. Sertifikat kompetensi diperlukan dalam 

Surat Pendamping Ijazah. Menurut peraturan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) 

mahasiswa yang akan mendapatkan sertifikat kompetensi diwajibkan untuk mendapatkan 

diklat kemudian dilakukan uji kompetensi oleh Asesor yang ditunjuk oleh Lembaga 

Sertifikasi Profesi (LSP). 
 

6.4 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 

Merupakan lembaga yang mewadahi mahasiswa guna menyikapi tuntutan 

perkembangan global dalam menyiapkan calon tenaga kerja terampil lulusan Universitas Dr. 

Soetomo yang memiliki sertifikat kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) setelah 

terlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi Indonesia. Pembentukan lembaga sertifikasi 

profesi (LSP-1) berlisensi dari BNSP ini sangat dibutuhkan agar lembaga sertifikasi tersebut 
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memiliki kewenangan dalam mengeluarkan sertifikat kompetensi sesuai peraturan yang 

berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 

Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 

Output daripada lembaga sertifikasi profesi adalah sertifikat kompetensi yang menyatakan 

mahasiswa tersebut kompeten di bidangnya. 

 

6.5 Pusat Pembelajaran Bahasa Asing ( Unitomo Languange and Culture Center) 

ULCC (Unitomo Language and Culture Center) adalah unit penunjang akademik 

Universitas Dr. Soetomo. Visi ULCC adalah menjadikan ULCC sebagai satu unit unggul 

dalam memberikan layanan bidang pelatihan bahasa dan ketrampilan berkomunikasi yang 

sangat dibutuhkan bagi civitas akademika. ULCC memiliki Misi menyediakan layanan yang 

bermutu dalam bidang pelatihan bahasa dan ketrampilan berkomunikasi bagi mahasiswa, 

dosen dan karyawan di lingkungan Universitas Dr. Soetomo dan masyarakat secara umum. 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan ULCC meliputi; Penyelenggaraan kursus bahasa asing     

(General English, TOEFL Preparation, TOEIC, dan Academic Writing, dan Japanese Daily 

Conversation), dan Bahasa Indonesia bagi penutur asing; Penyelenggaraan tes kemampuan 

berbahasa Inggris, TEAFL (TOEFL like), serta Penyelenggaraan Cultural Performance di 

lingkungan Unitomo dan masyarakat umum. 

 

6.6 Layanan Perpustakaan     

Layanan perpustakaan merupakan Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang mendukung 

kegiatan akademik diantaranya: pendidikan, pengajaran serta penelitian, mahasiswa dan 

dosen. Jumlah koleksi Perpustakaan sampai dengan April 2018 , berjumlah 37.214 eksemplar, 

21,260 judul yang terdiri dari 
 

Tabel 6.1  : Koleksi Buku Perpustakaan Universitas Dr. Soetomo 
 

Jenis Jenis Koleksi Eksemplar 

 
Koleksi Cetak 

Buku 22.956 

Terbitan Berkala 1.514 

Karya Ilmiah (TA, Skripsi) 4.358 

Koleksi Software CD/DVD 156 

Koleksi Digital e-Book 676 

e-Journal 6.958 

 e-Majalah 5 

 e-Skripsi 747 

 

Selain menyediakan Koleksi Buku dan Software dan E- Book, Perpustakaan 

Unviersitas   Dr. Soetomo memiliki fasilitas dan layanan dalam menunjang kegiatan akademik 

dan pencarian literatur antara lain : 

1. OPAC ( Open Public Access Catague) yang difungsikan sebagai alat untuk mencari seluruh 
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koleksi perpustakaan Universitas Dr. Soetomo yang dapat diakses melalui terminal computer 

pada Perpustakaan Universitas Dr. Soetomo atau akses online melalui : 

http://perpustakaan.unitomo.ac.id/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Gambar 6.1 Tampilan Antar Muka (user interface) laman 

http://perpustakaan.unitomo.ac.id/ 

 

 

2. Layanan e-Jurnal dan e-Book Online 

Perpustakaan Universitas Dr. Soetomo Surabaya memberikan akses ke situs penyedia 

layanan e-jurnal ilmiah/e-book online,baik gratis maupun berbayar. Pemustaka dapat 

mengunduh jurnal online tersebut secara gratis untuk dijadikan referensi. Secara 

khusus jurnal ilmiah yang dapat diakses pada komputer di Perpustakaan Unitomo antara 

lain : 

a. GALE (Subjek Humaniora) 

b. Proquest (Subjek Kesehatan) 

c. e-Resources PNRI 

1) Neliti (Portal Karya Ilmiah) 

2) EBSCO 

3) Proquest 

4) Alexander Street Press 

5) Cambride University Press 

6) SAGE 

 

3. Fasilitas Penujang Perpustakaan  

Fasilitas penunjang perpustakaan, seperti: Ruang Wifi, Ruang Baca, Japan Corner, 

International Corner dan lain sebagainya yang masing – masing ruang tersebut di 

rancang dengan mempertimbangkan standar kenyamanan/ ergonomis. 

http://perpustakaan.unitomo.ac.id/
http://perpustakaan.unitomo.ac.id/
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Gambar 6.1 Japan Corner 

menunjang kegiatan 

kebudayaan Jepang 

Gambar 6.2. International Corner 

Dilengkapi Playstation 3 dan setiap 2 

minggu sekali diadakan Nonton 

Film Pada Hari Jumat 
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I.  FAKULTAS ILMU ADMNISTRASI 

 

1.1. Visi Fakultas Ilmu Administrasi 

Menjadi Lembaga Pendidikan Ilmu Administrasi yang Berkualitas dan Diakui 

Masyarakat di Tingkat Nasional pada Tahun 2020. 

 

1.2. Misi Fakultas Ilmu Administrasi 

1. Meningkatkan penyelenggaraan proses pendidikan dan pengajaran yang berkualitas 

dan unggul di bidang ilmu administrasi. 

2. Mengembangkan penelitian secara kreatif, kritis, inovatif yang bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu administrasi dan stakeholder. 

3. Menyebarluaskan hasil penelitian dan mengembangkan skema pengabdian kepada 

masyarakat. 

4. Menyiapkan sumberdaya pendidik dan kependidikan yang profesional serta sarana 

dan prasarana yang mendukung. 

5. Meningkatkan hubungan kerjasama (networking) dengan institusi pemerintah dan 

swasta baik di tingkat lokal, regional, dan nasional. 

 

1.3. Tujuan Fakultas Ilmu Administrasi 

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas tujuan Fakultas Ilmu Administrasi adalah:  

1. Menghasilkan lulusan ilmu administrasi yang memiliki kompetensi dan unggul di 

bidang ilmu administrasi, sehingga ketersediaan tenaga kerja yang dibutuhkan  

stakeholder tercukupi, dan pengembangan  disiplin ilmu administrasi menjadi 

meningkat.   

2. Menghasilkan  penelitian yang kreatif dan inovatif yang berkualitas, sehingga 

bermanfaat untuk pengembangan disiplin ilmu administrasi dan bermanfaat untuk 

memecahkan berbagai permasalahan di masyarakat, institusi, dan stakeholder terkait 

dengan fokus kajian disiplin ilmu administrasi.  

3. Terhilirisasikan hasil penelitian kepada suluruh stakeholder sesuai dengan disiplin ilmu 

administrasi yang berdaya guna dan berhasil guna  bagi stakeholder. 

4. Ketersediaan sumberdaya pendidik dan kependidikan yang memenuhi aspek kuantitas 

dan kualitas, dalam rangka melaksanakan tri dharma perguruan tinggi sebagaimana 

yang ditargetkan. 

5. Menghasilkan jejaring kerjasama semakin maluas dengan stakeholder sebagai mitra 

strategis baik berskala lokal, regional dan nasional yang saling menguntungkan antar 

pihak secara berkelanjutan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, 

dan kemahasiswaan   

 

1.4.  PROGRAM STUDI D3 KESEKRETARIATAN 

Program Studi D3 Kesekretariatan merupakan salah satu program studi yang dikelola oleh 

Fakultas Ilmu Administrasi dari empat program studi yang dikelola. Untuk memahami lebih jelas 
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Program Studi D3 Kesekretariatan, dapat dijelaskan sebagai betikut:   

1. Visi  

Menjadi Program Studi yang menghasilkan tenaga ahli di bidang Kesekretariatan dan 

memiliki keunggulan keterampilan di bidang Export Import dan Perpajakan pada tahun 

2020. 

 

2.  Misi 

a. Meningkatkan penyelenggraan proses pendidikan dan pengajaran yang berkualitas di 

bidang Kesekretariatan  dan  ketrampilan tambahan di bidang export import dan 

perpajakan. 

b. Menyiapkan sumberdaya pendidikan dan kependidikan yang profesionalserta sarana 

dan prasarana  yang mendukung. 

c. Meningkatkan hubungan kerjsama (networking ) dengan perusahaan – perusahaan 

dalam mengembangkan kurikulum dan penerimaan lulusan. 

 

3.   Tujuan  

Berpijak  pada  visi  dan  misi  di  atas,  tujuan  Program Studi D-3 Kesekretariatan  

adalah : 

a. Mengahsilkan lulusan yang mampu menyelesaikan pekerjaan Kesekretariatan  di 

perusahaan sesuai dengan tugas pokok Kesekretariatan. 

b. Menghasilkan lulusan yang profesional di bidang Kesekretariatan  dan  ketrampilan 

tambahan di bidang export import dan perpajakan. 

c. Menghasilkan lulusan yang mampu mendukung kinerja pimpinan perusahaan 

terutama melalui peningkatan hubungan dengan institusi lain. 

 

4.  Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran 

No Profil Lulusan Capaian Pembelajaran 

1. Asisten manajer kantor 

yang  terampil menjadi 

asisten manager kantor 

dalam menjalankan fungsi 

administrasi  kantor; 

SIKAP: 

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu 

menunjukkan sikap religius; 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam 

menjalankan tugas berdasarkan agama, moraldan etika; 

3. Berkontribusi  dalam  peningkatan  mutu  kehidupan  

bermasyarakat,  berbangsa,  bernegara,dan peradaban 

berdasarkan Pancasila; 

4. Berperan  sebagai  warga  negara  yang  bangga  dan  

cinta  tanah  air,  memiliki  nasionalismeserta rasa 

tanggungjawab pada negara dan bangsa; 

5. Menghargai   keanekaragaman   budaya,   pandangan,   

agama,   dan   kepercayaan,   sertapendapat atau temuan 

orisinal orang lain; 

6. Bekerja  sama  dan  memiliki  kepekaan  sosial  serta  

kepedulian  terhadap  masyarakat  danlingkungan; 

2. Supervisor  kantor  yang 

terampil  dalam  

mengorganisasi  

mengarahkan staf  sesuai 

dengan tanggung jawab 

yang diembannya sehingga 

perkerjaan dapat 

terselesaikan sesuai terget;. 

3. Sekretaris yang  terampil  

yang mampu membantu 

pimpinan dalam 

penyediaan data penting 
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No Profil Lulusan Capaian Pembelajaran 

sebagai bahan pengambil 

keputusan; 
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara 

8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

9. Menunjukkan   sikap   bertanggungjawab   atas   

pekerjaan   di   bidang   keahliannya   secaramandiri; 

10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, 

dan kewirausahaan 

 

 

PENGETAHUAN 

1. Menguasai konsep  manajemen kantor untuk 

menyelesaikan berbagai masalah kegiatan dengan 

prinsip – prinsip manajemen perkantoran;  

2. Menguasai pengetahuan dalam menjalankan prosedur 

dan operasional kantor.  

3. Menguasai konsep dan prinsip penyediaan data dan 

informasi dalam membantu pimpinan untuk mengambil 

keputusan yang tepat;  

4. Menguasai pengetahuan tentang teknik berkomunikasi 

bisnis dan perkantoran;  

5. Menguasai konsep perpajakan dan ekspor impor dalam 

menyelesaikan berkaitan perpajakan dan ekspor impor 

di kantor. 

 

KETRAMPILAN UMUM  

1. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan 

menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, 

baik yang belum maupun yang sudah baku ; 

2. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur; 

3. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat 

dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian 

terapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, 

dan bertanggungjawab atas hasilnya secara mandiri; 

4. Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara 

akurat dan sahih, serta mengomunikasikannya secara 

efektif kepada pihak lain yang membutuhkan; 

5. mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovatif 

dalam pekerjaannya 

6. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja 

kelompok dan melakukan supervise dan evaluasi 

terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan 

kepada pekerja yang berada di bawah 

tanggungjawabnya; 

7. mampu melakukan proses evaluasi diri  terhadap 

kelompok kerja yang berada dibawah 

tanggungjawabnya, dan mengelola pengembangan 

kompetensi kerja secara mandiri; 

8. mampu mendokumentasikan, menyimpan, 

mengamankan, dan menemukan kembali datauntuk 

menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi; 

 

4. Tenaga terampil dalam 

menyelesaikan berbagai 

tugas di bidang perpajakan 

dan ekspor - impor  
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No Profil Lulusan Capaian Pembelajaran 

KETERAMPILAN KHUSUS 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, 

bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan di 

bidang administrasi perkantoran;  

2. Mampu  menunjukkan  kinerja mandiri, bermutu dan  

terukur bidang  perpajakan dan ekspor impor;  

3. Mampu  menyusun  hasil  kajian  perpajakan dan ekspor 

impor dalam  bentuk  kertas kerja, spesifikasi desain dan 

mengunggahnya dalam laman institusi;  

4. Mampu menyediakan data dan informasi yang akurat 

dalam membantu pimpinan untuk mengambil keputusan 

yang baik dan benar; 

5. Mampu melakukan supervisi dan evaluasi pada 

pekerjaan administrasi perkantoran, perpajakan dan 

ekspor impor;  

6. Memiliki ketrampilan dalam menerapkan sistem 

perpajakan dan ekspor impor modern berbasis ICT; 

7. Memiliki ketrampilan dalam memahami sistem dan 

model perpajakan dan ekspor impor yang berkembang 

saat ini; 

8. Memiliki ketrampilan dalam mengerjakan pekerjaan di 

bidang perpajakan dan ekspor impor yang jujur, 

kompeten, dan profesional 

 
5.  Kurikulum 

Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) yang diterapkan di Program Studi D3 

Kesekretariatan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo sejak tahun 2016,  

merupakan kurikulum yang disusun berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 8 

Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan berdasarkan 

Peraturan Menteri Riset Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), serta masukan dari stakeholder.   

Struktur kurikulum Program Studi D3 Kesekretariatan Fakultas Ilmu Administrasi 

Universitas Dr. Soetomo terdiri dari beberapa mata kuliah baik teori maupun praktek, 

kemudian dalam pelaksanaannya dilengkapi dengan RPP dan RPS, dan materi 

pembelajaran. Struktur kurikulum Program Studi D3 Kesekretariatan Fakultas Ilmu 

Administrasi Universitas Dr. Soetomo menjadi syarat wajib kelulusan bagi mahasiswa 

yang mengikuti Program Studi D3 Kesekretariatan sebanyak 108 sks.  108 sks tersebut 

komposisinya terdiri dari 102 sks mata kuliah wajib (mata kuliah inti dan mata kuliah 

institusional) dan 6 sks mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan disediakan  sebanyak 12 

sks (6 sks untuk konsentrasi perpajakan, dan 6 sks untuk konsentrasi ekspor impor). 

Struktur kurikulum yang dimaksud adalah sebagai berikut: 
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STRUKTUR KURIKULUM D3 KESEKRETARIATAN  2016 

No Kode Mata Kuliah SKS No Kode Mata Kuliah SKS 

SEMESTER I SEMESTER II 

1 MPK001 Pendidikan Agama 3 1 FIA102 Organisasi dan Manajemen 3 

2 MPK002 Pend. Kewarganegaraan 3 2 APK204 Koresponden B. Indonesia I 3 

3 MPK004 Bahasa Indonesia 3 3 APK205 Korespondensi B. Inggris I 3 

4 APK101 Bahasa Inggris 2 4 APK206 English Conversation For 

Secretary I 

2 

5 APK102 Kesekretariatan I 3 5 APK207 Kesekretariatan II 2 

6 FIA101 Pengantar Ilmu Administrasi   3 6 APK208 Manajemen  Kearsipan 3 

7 APK103 Mengetik Cepat 2 7 APK209 E-Business 2 

8 MPK006 Manaj. Penanggulangan 

Bencana 

2 8 APK210 Public Relation 3 

Jumlah SKS 21 Jumlah SKS 21 

SEMESTER III SEMESTER IV 

1 MPK003 Pendidikan Pancasila 3 1 APK418 Mengetik Cepat II 3 

2 MPK005 Kewirausahaan & Koperasi 2 2 APK419 Pengantar ekspor impor 3 

3 MPK007 Pendidikan Anti Korupsi 1 3 APK420 Public Speaking 2 

4 APK311 Koresp. B. Inggris II 3 4 APK421 Etika profesi  2 

5 APK312 Komputer Sekretaris  3 5 APK422 Pengantar Akuntansi 3 

6 APK313 English Conversation For 
Secretary II 

2 6 APK423 Pengantar Perpajakan 2 

7 APK314 Koresponden B. Indonesia II 2 7 APK424 Digital Filing 3 

8 APK315 Administrasi Perkantoran I 2 8 APK426 English for Business 2 

9 APK316 Personality Development 2 9    

10 APK317 Financial Aspek & Banking 2     

Jumlah SKS 24 Jumlah SKS 20 

SEMESTER V SEMESTER VI 

1 FIA504 Teknik Penulisan Laporan 3 1 FIA604 Paktek Kerja Lapang 3 

2 APK526 Administrasi Perkantoran II 2 2 FIA605 Tugas Akhir 4 

3 APK528 Excellent Service 2     

4 APK529 Komunikasi Bisnis 2     

5 APK530 Pengetahuan dan identifikasi 

Barang Ekspor Impor 

2     

6 APK531 Pengadaan Barang dan Jasa 

Ekspor Impor 

2     

7 APK532 Teknis Kepabeanan  2     

8 APK533 Aplikasi  Perpajakan 2     

9 APK534 Audit Perpajakan 2     

10 APK535 Akuntansi Perpajakan 2     

Jumlah SKS 15 Jumlah SKS 7 

 

 

MATA KULIAH PILIHAN sebagaimana pada, pada tabel berikut:  
 

Semester Kode MK Nama Mata Kuliah (pilihan) 
Bobot 

sks 

Unit/Jur/Fak 

Penyelenggara 

5 APK530 Administrasi Ekspor Impor 2 Prodi 

5 APK532 Tata kelola   Ekspor  Impor 2 Prodi 

5 APK534 Aplikasi  Ekspor Impor 2 Prodi 

5 APK531 Aplikasi  Perpajakan 2 Prodi 

5 APK533 Audit Perpajakan 2 Prodi 

5 APK535 Akuntansi Perpajakan 2 Prodi 
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MATA KULIAH  PRAKTIKUM/PRAKTEK: 

No. 

Nama 

Praktikum/Pra

ktek 

Isi Praktikum/Praktek 
Tempat/Lokasi 

Praktikum/Praktek 

Judul/Modul Jam Pelaksanaan  

1.  Mengetik Cepat Kesekretariatan  

profesional 

2 sks x 170 menit x  

14 praktek 

Laboratourium Komputer 

Fakultas Ilmu Administrasi 

Univ, Dr. Soetomo 

2.  English 

Conversasion 

For Secretary I 

English Conversation 1 

 

2 sks x 170 menit x  

14 praktek 

Kelas  

3.  Kesekretariatan 

II 

Typing Master - Pro 2 sks x 170 menit x  

14 praktek 

Laboratourium Komputer 

Fakultas Ilmu Administrasi 

Univ, Dr. Soetomo 

4.  Komputer 

Sekretaris I 

Microsoft Word dan  

Mcrosoft Excel 

2 sks x 170 menit x  

14 praktek 

Laboratourium Komputer 

Fakultas Ilmu Administrasi 

Univ, Dr. Soetomo 

5.  English 

Conversasion 

For Secretary II 

English Conversation 1 2 sks x 170 menit x  

14 praktek 

Kelas 

6.  Komputer 

Sekretaris II 

Microsoft  Powerpoint 

dan Microsoft Publisher 

2 sks x 170 menit x  

14 praktek 

Laboratourium Komputer 

Fakultas Ilmu Administrasi 

Univ, Dr. Soetomo 

7.  Koresponden B. 

Indonesia II 

English Conversation 2 2 sks x 170 menit x  

14 praktek 

Kelas 

8.  Administrasi 

Perkantoran I 

Pengelolaan arsip digital 2 sks x 170 menit x  

14 praktek 

Laboratourium Mini office 

9.  Financial Aspek 

& Banking 

Mini Bank 2 sks x 170 menit x  

14 praktek 

Laboratourium Mini office 

10.  Public Speaking Tata cara berkomunikasi 

pada publik 

2 sks x 170 menit x  

14 praktek 

Kelas dan outdoor 

11.  Etika profesi 

Sekretaris 

Etika menjadi sekretaris 

profesional 

2 sks x 170 menit x  

14 praktek 

Kelas dan outdoor 

12.  Tehnik 

Presentasi dan 

Negosiasi 

Penyiapan materi 

negosiasi untuk 

pimpinan dan mandiri 

 

2 sks x 170 menit x  

14 praktek 

Kelas dan outdoor 

13.  Administrasi 

Perkantoran II 

Pengelolaan arsip  2 sks x 170 menit x  

14 praktek 

Kelas dan Mini Office  

14.  Multimedia & 

Internet 

Penerapan ICT bidang 

data  

2 sks x 170 menit x  

14 praktek 

Laboratourium Komputer 

Fakultas Ilmu Administrasi 

Univ, Dr. Soetomo 

15.  English for 

Business 

Komunikasi bisnis dalam 

bahasa Inggris  

2 sks x 170 menit x  

14 praktek 

Kelas 

16.  Administrasi 

Kepabeanan & 

Cukai 

 Tata kelola kepabeanan 2 sks x 170 menit x  

14 praktek 

Kelas 

17.  Service 

Excellent 

Praktek memberikan 

pelayanan yang 

berkualitas 

2 sks x 170 menit x  

14 praktek 

Kelas 

18.  Personality 

Development 

Pengembangan diri 

(etika, dan kepribadian) 

seorang sekretaris yang 

profesional 

2 sks x 170 menit x  

14 praktek 

Kelas 

19.  Administrasi 

Ekspor Impor 

 Pengelolaan data  ekspor 

impor 

2 sks x 170 menit x  

14 praktek 

Laboratourium Mini office 

20.  Tata kelola   

Ekspor  Impor 

Manajemen data ekspor 

impor 

2 sks x 170 menit x  

14 praktek 

Laboratourium Mini office 
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21.  Aplikasi  

Ekspor Impor 

Implementasi atau 

pelaksanaan kebijakan 

ekspor impor 

2 sks x 170 menit x  

14 praktek 

Laboratourium Mini office 

22.  Aplikasi  

Perpajakan 

Praktek pengisian dan 

membuat laporan 

perpajakan 

2 sks x 170 menit x  

14 praktek 

Laboratourium Mini office 

23.  Audit 

Perpajakan 

Pemeriksaan isian dan  

laporan perpajakan 

2 sks x 170 menit x  

14 praktek 

Laboratourium Mini office 

24.  Akuntansi 

Perpajakan 

Laporan keuangan untuk  

laporan pajakan 

2 sks x 170 menit x  

14 praktek 

Laboratourium Mini office 

 
 
 

Melalui penjelasan tersebut, maka struktur kurikulum Program Studi D3 

Kesekretariatan dapat diringkas sebagai berikut: 

1. Total SKS yang ditetapkan 114 sks; 

2. Syarat wajib kelulusan sebanyak 108 sks,  

3. Mata Kuliah Wajib sebanyak 102 sks, 

4. Mata Kuliah Pilihan disediakan sebanyak 12 sks 

 

WAKTU PELAKSANAAN PROSES BELAJAR MENGAJAR: 

Waktu yang disediakan oleh Program Studi D3 Kesekretariatan Fakultas Ilmu 

Administrasi Universitas Dr. Soetomo dalam proses belajar mengajar dengan merujuk 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan Permenristek Dikti No 44 tahun 2015 psl 17 : 1 SKS pratikum setara 

dengan 170 menit 

2. Berdasarkan Permenristek Dikti No 44 tahun 2015 psl 17 : 1 SKS Teori setara dengan 

50 menit 

3. Berdasarkan Permenristek Dikti No 44 tahun 2015 psl 17 : 1 SKS Tugas Terstruktur 

setara dengan 60 menit 

4. Berdasarkan Permenristek Dikti No 44 tahun 2015 psl 17 : 1 SKS Tugas Mandiri 

setara dengan 60 menit 

 

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perhitungan real waktu yang harus disediakan 

dalam proses belajar mengajar adalah sebagai berikut: 

1. Jumlah jam teori = 59 SKS x 50 menit x 14 pertemuan  = 688 jam  

2. Jumlah jam tugas terstruktur = 59 SKS x  60 menit x 14 pertemuan =   826 jam  

3. Jumlah jam tugas mandiri = 59 SKS x 60 x 14 pertemuan  =  826 jam  

4. Jumlah jam Praktikum = 42 SKS x 170 x 14 pertemuan  =  1.666 jam  

5. Jumlah jam PKL (praktek) = 8 jam x 15 hari  =  120 jam  

6. Jumlah jam Tugas Akhir = 5 jam x 32 hari   =  160  jam  

7. Jumlah jam praktek/praktikum = 1.428 jam + 120 jam + 160 jam  =  1.946 jam  
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1 Teori 688 jam per paket program 

2 Praktek 120 jam per paket program 

3 Praktikum 1.666 jam per paket program 

4 Praktek Kerja Lapangan 15 hari per paket program 

 
 

6. Dosen 

No NIDN Nama Alamat & Email 

 
1 

 
0708117104 

 
Widyawati, S.Sos, M.Si 

Nginden Baru VIII, Surabaya 

widyawati@unit omo .ac.id 
 

2 
 

0710096201 
 
Dra. Sri Kamariyah, M.Si 

Pandugo 45E/04, Rungkut, Surabaya 

sri.kamariyah@unit omo .ac.id 
 

3 
 

0729047101 
 
Anita Asnawi, S.Sos., MM 

Jl. Rungkut Asri Utara X/39 Surabaya 

anita.asnawi@unit omo .ac.id 
 

4 
 

0722087102 
 
Nihayatus Sholichah, S.Sos., M.AP 

Perum Wastu Asri Blok A 34-35, 

Batu, Malang 

nihayatus.sholichahs@unit omo .ac.id 
 

5 
 

0728026001 
 
Dra. Nina Kirana, M.Si 

Kertajaya Indah Timur VI/21-S 211 

Surabaya 

nina@unit omo .ac.id 
 

6 
 

0728026001 
 
Drs. Gendy Prijambodo, M.Si. Surabaya 

 
 

7. Sertifikat  
 

 

mailto:widyawati@unitomo.ac.id
mailto:sri.kamariyah@unitomo.ac.id
mailto:anita.asnawi@unitomo.ac.id
mailto:nihayatus.sholichahs@unitomo.ac.id
mailto:nina@unitomo.ac.id
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4 Shinta Nur R, S.SiT., M.Kes 
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6 Dr. Dharma Banjarnahor,n Sp.OG 

7 Hj. Istiqomah, SST.,M.Kes 

8 Dr. Herlina, Sp.A 

9 Dr. Yahya Haryonugroho, Sp. 

10 Yunita Ika Yanti, SST.,M.Pd 
 

 
 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

 

1.  VISI FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

Menjadi Fakultas Unggul Di Bidang Kesehatan Dan Mencetak Tenaga Kesehatan Yang 

Profesional Pada Tahun 2020 

 

2.  MISI FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang kesehatan yang kredibel dan 

profesional. 

b. Menciptakan budaya akademik yang sehat dan berkarakter. 

c. Menyelengarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat 

d. Membentuk jaringan kerjasama di dalam dan luar negeri. 

 

3.  DOSEN TETAP FAKULTAS ILMU KESEHATAN DIII KEBIDANAN 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- DIII TEKNOLOGI BANK DARAH 
 

NO NAMA 

1 dr. Wiwid Samsulhadi, Sp.PD 

2 dr. Sasi Widuri, M.Biomed 

3 dr. Rachmad Cahyadi, M.Kes 

4 dr. Mukhlas 

5 dr. Sulianty, Sp.PK 

6 dr. Roudhotul Ismaillya, Sp.PK 

7 dr. Siti Khotimah, Sp.PK 

8 Putu Ayu Dhana Reswari, SKM 

9 dr. Yusti Amalia 



93 Pedoman Akademik Univeristas Dr Soetomo TA 2019/2020 

 

 
 
 

DIII KEBIDANAN 
 

 

VISI  : 

Mewujudkan Pembelajaran Berbasis Praktik Dan Mencetak Bidan Yang 

Beretika Pada Tahun 2020 
 
 
MISI : 

 

1. Menyelenggrakan sistem pendidikan yang berkualitas berbasis 

praktik guna menghasilkan lulusan yang kompeten dan 

professional. 

2. Melaksanakan  pendidikan  yang  menekankan  pada  pembentukan  nilai-nilai  

etika  pada mahasiswa. 

3. Melaksanakan penelitian, dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi masyarakat 
 
KURIKULUM DAN SAJIAN MATA KULIAH PROGRAM DIII KEBIDANAN 

 

A. DISTRIBUSI MATA KULIAH 

AKADEMI KEBIDANAN SURYA SEHAT SURABAYA 

 
a. SEMESTER I 

No Kode MK Mata Kuliah Bobot SKS T P K 

1 Bd.5.101 Agama 3 2 1 - 

2 Bd.5.103 Bahasa Indonesia 3 2 1 - 

3 Bd.5.104 Pancasila 3 2 1 - 

4 Bd.5.201 Biologi Dasar Manusia 4 2 2 - 

5 Bd.5.401 Konsep Kebidanan 4 2 2 - 

6 Ml.1214 Bahasa Inggris 2 1 1 - 

7 Bd.5.203 Kebutuhan Dasar Manusia 2 1 1 - 

8 ML.1115 Personality development 2 1 1  

  Jumlah 23 13 10  
 

 

b. SEMESTER II 

No Kode MK Mata Kuliah Bobot SKS T P K 

1 Bd5202 Komunikasi Dalam Praktik Kebidanan 2 1 1 - 

2 Bd5204 Keterampilan Dasar Kebidanan 3 1 2 - 

3 Bd5102 Kewarganegaraan 3 2 1 - 

4 Bd5301 Asuhan Kebidanan Kehamilan 5 3 2 - 

5 Bd5501 Ilmu Sosial Budaya Dasar 2 1 1 - 

6 ML2201 Anatomi Fisiologi 2 1 1  

7 ML2202 Gizi dalam Kesehatan Reproduksi 2 1 1  

8 ML2302 Praktik Klinik Kebidanan Dasar 3 - - 3 

  UJI TAHAP I (UHAP I)     

  Jumlah 22 10 9 3 
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c. Semester III 

No Kode MK Mata Kuliah Bobot SKS T P K 

1 
Bd.5.302 Asuhan Kebidanan Persalinan Dan Bayi Baru 

Lahir 

5 3 2 - 

2 Bd.5.303 Asuhan Kebidanan Nifas Dan Menyusui 4 2 2 - 

3 
Bd.5.304 Asuhan  Kebidanan  Neonatus,  Bayi,  Balita, 

Anak Pra Sekolah, Dan Manajemen Imunisasi 

5 3 2 - 

4 ML3318 Dokumentasi Kebidanan 2 1 1  

5 
Bd.5.205 Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga 

Berencana 

5 3 2 - 

  Jumlah 21 12 9  
 

 

d. Semester IV 

No Kode MK Mata Kuliah Bobot SKS T P K 

1 Bd.5.305 Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Matenal 

Neo’natal 

4 2 2 - 

2 Bd.5.402 Etikologal Dalam Praktik Kebidanan 3 2 1 - 

3 Bd.5.403 Kesehatan Masyarakat 2 1 1 - 

4 Bd.5.405 Promosi Kesehatan 2 1 1 - 

5 Bd.5.307 Praktik Kebidanan Fisiologis: Hamil, Bersalin, 

Nifas, KB Dan Kesehatan Reproduksi, 

Neonatus, Bayi, Balita Dan Anak Pra Sekolah 

6   6 

6 Bd.5.404 Metode Penelitian Dan Statistika Dasar 3 1 2 - 

7 ML4201 Ilmu Kesehatan Anak 2 1 1  

  UJI TAHAP II     

  Jumlah 22 8 8 6 
 
 

e. Semester V 

No Kode MK Mata Kuliah Bobot SKS T P K 

1 Bd.5.306 Asuhan Kebidanan Komunitas 4 2 2 - 

2 Bd.5.502 Mutu Layanan Kebidanan Dan Kebijakan 

Kesehatan 

3 2 1 - 

3 Bd.5.308 Praktik Kebidanan Komunitas Dan 

Kegawatdaruratan Maternal Neonatal 

6 - - 6 

4 ML5119 Kewirausahaan 2 1 1  

5 ML 5209 Obstetri 2 1 1 - 

  UJI TAHAP III     

  Jumlah 17 6 5 6 
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f. Semester VI 

No Kode MK Mata Kuliah Bobot SKS T P K 

1 Bd.5.309 Praktik Kebidanan Komprehensif 8 - - 8 

 Bd.5.503 Laporan Tugas Akhir 3 - - 3 

  Jumlah 11 - - 11 

 

Total Teori : 49 SKS  

Total Pratikum dan Klinik  : 67 SKS 
 

Total SKS : 116 SKS 
 

D.  CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 
 

NO 

AREA 

KOMPETENSI 

BIDAN 

INDONESIA 

PROFIL 

UMUM 

PROFIL DIII 

KEBIDANAN 

DESKRIPTOR UMUM 

(KKNI) 

CAPAIAN PEMBELAJARAN DIII 

KEBIDANAN (KOMPETENSI UMUM DIII 

KEBIDANAN) 

1 Etik Legal dan 

Keselamatan Pasien 

(area kompetensi 1) 

Profil Umum 

(Sikap dan Tata 

Nilai) 

Profil Umum (Sikap 

dan Tata Nilai) 

Sikap dan tata nilai: 

1. Bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa 

2. Memiliki moral, etika, 

kepribadian yang baik 

dan mengutamakan 

keselamatan kliendalam 

menyelesaikan tugasnya 

3. Berperan sebagai warga 

negara   yang bangga dan 

cinta tanah air serta 

mendukung perdamaian 

dunia 

4. Mampu bekerja sama dan 

memiliki kepekaan sosial 

dan kepedulian yang tinggi 

terhadap masyarakat dan 

lingkungannya. 

5. Menghargai 

keanekaragaman budaya,   

pandangan, kepercayaan, 

dan agama serta pendapat/ 

temuan orisinal orang lain 

6. Menjunjung tinggi 

penegakanhukum serta 

memiliki semangat untuk 

mendahulukan kepentingan    

bangsa serta masyarakat 
luas 

7. Mampu menginternalisasi 

nilai dan norma akademik 

yang benar terkait dengan 

kejujuran, etika profesi, 

atribusi, hak cipta, 

kerahasiaan dan         

kepemilikan 

data. 

Menjadi Ahli Madya Kebidananyangkompeten pemberi 

asuhan kebidanan (care provider), penggerak masyarakat 

(community leader), komunikator (communicator), 

pengelola (manager) bermoral tinggi dan berkepribadian 

Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pelayanan 

kebidanan bagiindividu, keluarga, dan masyarakat pada 

tatanan pelayanan kesehatan primerdengan dasar: 

Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 

Memiliki moral, etika, kepribadian yang baik dan 

mengutamakan keselamatan kliendalam menyelesaikan 

tugasnya 

Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta 

tanah air serta mendukung perdamaian dunia 

Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan 

kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan 

lingkungannya 

Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, 

kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal 

orang lain 

Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki 

semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta 

masyarakat luas. 

Mampu menginternalisasi nilai dan norma akademik yang 

benar terkait dengan kejujuran, etika profesi, atribusi, hak 

cipta, kerahasiaan dan kepemilikan data 
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2 Pengembangan 

diri dan 

profesionalism 

e (area 

kompetensi 3) 

 
Landasan 

Ilmiah  Praktik 

Kebidanan 

(area 

kompetensi 4) 

 
Ketrampilan 

klinis dalam 

praktik 

Kebidanan area 

kompetensi 5) 

CARE 

PROVIDER 

(Pemberi 

Asuhan 

Kebidanan) 

Pemberi asuhan 

kebidanan  pada 

ibu hamil, 

bersalin,  nifas 

dan    menyusui, 

bayi baru lahir, 

balita dan 

Keluarga 

Berencana & 

kesehatan 

reproduksi sesuai 

siklus hidup 

perempuan pada 

kondisi normal, 

maupun dengan 

penyulitsecara 

profesional serta 

mampu 

berdaptasi dengan 

berbagai 

situasi(evidence 

based)   dengan 

menggunakan 

manajemen 

kebidanan  pada 

tatanan pelayanan 

kesehatan primer, 

sekunder dan 

tertier.. 

1. Mampu 

mengaplikasikan 

bidang 

keahliannyadalam 

penyelesaian masalah 

serta mampu 

beradaptasi  terhadap 

situasi  yang 

dihadapi. 

Mampu mengaplikasikan asuhan kebidanan 

pada ibu hamil, bersalin, nifas & menyusui, 

bayi baru lahir & balita, Keluarga Berencana & 

kesehatan reproduksi sesuai siklus hidup 

perempuan pada kondisi normal, maupun 

dengan penyulitsecara profesional, serta mampu 

berdaptasi dengan berbagai situasisecara 

tepat(evidence based) dengan menggunakan 

manajemen kebidanan pada tatanan pelayanan 

kesehatan primer. 

2. Menguasai  konsep 

teoritis bidangpe- 

ngetahuantertentu 

secara   umum,   dan 

konsep teoritis 

bagiankhusus   dalam 

bidang   pengetahuan 

secara 

mendalamserta 

mampu 

memformulasikan 

penyelesaian masalah 

procedur 

Menguasai konsep teori bidang pengetahuan 

tertentu secara umum meliputi Mata Kuliah 

wajib Umum, ilmu sosial, ilmu kesehatan 

masyarakat, etik dan perundang-undangan, 

managemenserta ilmu-ilmu khususterkait secara 

mendalam meliputi : biologi reproduksi 

manusia, ilmu kebidanan, konsep kebidanan dan 

managemen kebidanan,kebutuhan  dasar 

manusia, serta mampu memformulasikan 

penyelesaian masalah praktik 

kebidananprosedural yang membentuk  dasar 

dari asuhan kebidanansesuai dengan budaya, 

untuk perempuan, bayi baru lahir dan 

keluarganya. 

3.   Mampu mengambil 

keputusan yang tepat 

berdasarkan 

analisisinformasi  dan 

data dan mampu 

memberikan  petunjuk 

dalam  memilih 

berbagai alternatif 

solusi secara mandiri 

dan kelompok, serta 

bertanggung jawab 

pada  pekerjaan 

sendiri dan dapat 

diberi tanggung jawab 

atas pencapaian hasil 

kerja organisasi 

Mampu mengambil keputusan yang tepat 

berdasarkan analisisinformasi dan data untuk 

menyelesaikan permasalahan dalam asuhan 

kebidanan secara mandiri, kolaborasi, 

rujukansesuai dengan filosofi dan kewenangan 

bidansepanjang siklus reproduksi perempuan 

dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis 

serta dapat diberi tanggungjawab atas 

pencapaian hasil kerja organisasi dalam lingkup 

pelayanan kebidanan. 

3  
Manajemen 

Kepemimpinan 

dan 

Kewirausahaan 

COMMUNIT 

Y LEADER 

(Penggerak 

Masyarakat) 

Penggerak 

masyarakatdala 

m bidang 

kesehatan  ibu 

dan anak 

melalui  upaya 

promotif, 

preventif,   serta 

kerjasama  lintas 

program   dan 

lintas sektoral 

1.   Mampu 

mengaplikasikan 

bidang 

keahliannyapada 

bidangnyadalam 

penyelesaian  masalah 

serta mampu 

beradaptasi   terhadap 

situasi yang dihadapi 

Mampu mengaplikasikan upaya penggerakkan 

dan pemberdayaan dimulai dariindividu, 

keluarga, kelompok khusus dan masyarakat 

melalui upaya preventif, promotif serta 

kerjasama lintas program dan lintas sektoral 

untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan 

anak dalam kondisi sehat maupun sakit dengan 

memperhatikan potensi, sosial budaya dan 

sumber daya lokal yang tersedia (beradaptasi 

terhadap situasi yang dihadapi) 

2.   Menguasai konsep Mampu menguasai konsep teori kepemimpinan 



97 Pedoman Akademik Univeristas Dr Soetomo TA 2019/2020 

 

 
 
 

 

   untuk 

meningkatkan 

derajat 

kesehatan  ibu 

dan anak dengan 

memperhatikan 

potensi, sosial 

budaya  dan 

sumber daya 

lokal yang 

tersedia (mampu 

beradaptasi 

dengan berbagai 

situasi) 

teoritis 

bidangpengetahuanter 

tentu   secara   umum, 

dan   konsep   teoritis 

bagiankhusus    dalam 

bidang pengetahuan 

secara mendalamserta 

mampu 

memformulasikan 

penyelesaian  masalah 

procedur 

dan pemberdayaan secara umum dan konsep 

teoritis bagian khusus dalam bidang komunikasi 

masa, promosi kesehatan, epidemiologi, Ilmu 

kesehatan masyarakat, gizi masyarakat, program 

dan kebijakan pemerintah,dalam upaya 

meningkatkan kesehatan ibu dan anak dengan 

menggunakan prinsip partnership dan 

pemberdayaan masyarakat secara 

berkesinambungan. 

3.   Mampu mengambil 

keputusan yang tepat 

berdasarkan 

analisisinformasi  dan 

data dan mampu 

memberikan  petunjuk 

dalam  memilih 

berbagai alternatif 

solusi secara mandiri 

dan kelompok, serta 

bertanggung jawab 

pada  pekerjaan 

sendiri dan dapat 

diberi tanggung jawab 

atas pencapaian hasil 

kerja organisasi 

Mampu mengambil keputusan yang tepat 

berdasarkan analisa data dan mampu 

memformulasikan berbagai alternatif pemecahan 

masalahbaik secara mandirimaupun kelompok 

dalam rangkamenggerakkan dan 

memberdayakan dariindividu, keluarga, dan 

kelompok khususmasyarakat dalam pelayanan 

kesehatan ibu dan anak sesuai dengan tanggung 

dan kewenangan atas hasil kerja organisasi. 

4 Komunikasi 

efektif (area 

kompetensi 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMMUNIC 

ATOR 

(Komunikator) 

Seseorang  yang 

mempunyai 

kemampuan 

berkomunikasi 

dalam 

meningkatkan 

kesehatan ibu 

dan  anak  serta 

mampu 

beradaptasi 

terhadap  situasi 

yang dihadapi 

1.  Mampu 

mengaplikasikan 

bidang 

keahliannyadalam 

penyelesaian  masalah 

serta mampu 

beradaptasi   terhadap 

situasi yang dihadapi 

Mampu mengaplikasikan kemampuan 

berkomunikasi secara verbal & non verbal dgn 

klien pada semua kurun usia, anggota keluarga, 

masyarakat, kolega daninterdisiplin ilmudalam 

meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta 

mampu beradaptasi terhadap situasi yang 

dihadapi dan memperhatikan aspek budaya 

2.  Menguasai konsep 

teoritis 

bidangpengetahuanter 

tentu   secara   umum, 

dan   konsep   teoritis 

bagiankhusus    dalam 

bidang pengetahuan 

secara mendalamserta 

mampu 

memformulasikan 

penyelesaian  masalah 

procedur 

Mampu menguasai konsep teoritis komunikasi 

secara umum dankhususmeliputi komunikasi 

efektif, hubungan antar manusia, komunikasi 

interpersonal dan konseling (KIP/K), 

komunikasi kelompok dan komunikasi massa, 

bentuk dan media komunikasi untuk 

memformulasikan asuhankebidanan  

3.  Mampu mengambil 

keputusan yang tepat 

berdasarkan 

analisisinformasi  dan 

data serta mampu 

memberikan  petunjuk 

dalam memilih 

berbagai alternatif 

solusi secara mandiri 

dan kelompok, serta 

bertanggung jawab 

pada  pekerjaan 

sendiri dan dapat 

diberi tanggung jawab 

atas pencapaian hasil 

kerja organisasi 

Mampu mengambil keputusan yang tepat 

berdasarkan analisisinformasi dan data dalam 

melaksanakan komunikasi pada ruang lingkup 

kesehatan ibu dan anak secara mandiri dan 

kelompok sesuai dengan tanggungjawab dan 

kewenangannya 
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5 Manajemen 

danKepemimpi 

nan (area 

kompetensi 7) 

MANAGER 

(Pengelola) 

Pengelola 

layanan 

kesehatan ibu dan 

anak   pada 

tatanan 

pelayanan 

primer, dengan 

memperhat ikan 

potensi, sosial 

budaya dan 

sumber daya   

lokal yang 

tersedia (mampu 

beradaptasi 

dengan berbagai 

situasi) 

1.   Mampu 

mengaplikasikan 

bidang 

keahliannyadalam 

penyelesaian  masalah 

serta mampu 

beradaptasi   terhadap 

situasi yang dihadapi 

Mampu mengaplikasikan bidang pengelolaan 

pelayanan kebidanan berdasarkan fungsi 

managemen organisasi dalam pelayanan 

kebidanan untuk menyelesaikan masalah 

manajerial pada pelayanan kebidanan primer, 

sesuai kondisi yang dihadapi. 

2.   Menguasai konsep 

teoritis 

bidangpengetahuanter 

tentu   secara   umum, 

dan   konsep   teoritis 

bagiankhusus    dalam 

bidang pengetahuan 

secara mendalamserta 

mampu 

memformulasikan 

penyelesaian  masalah 

procedur 

Mampu menguasai konsep teoritis bidang 

pengetahuanmanajemen pelayanan kesehatan 

dan manajemen pelayanan kebidanan untuk 

dapat mengelola masalah manajerial dalam 

pelayanan kebidanan serta 

mampumemformulasikan penyelesaian masalah 

prosedur. 

3.   Mampu mengambil 

keputusan yang tepat 

berdasarkan 

analisisinformasi  dan 

data serta mampu 

memberikan  petunjuk 

dalam   memilih 

berbagai alternatif 

solusi secara mandiri 

dan kelompok, serta 

bertanggung jawab 

pada  pekerjaan 

sendiri dan dapat 

diberi tanggung jawab 

atas pencapaian hasil 

kerja organisasi 

Mampu mengambil keputusan yang tepat 

berdasarkan analisisinformasi dan data terhadap 

permasalahan manajerial dalam pelayanan 

kebidanan serta mampu memberikan petunjuk 

dalam memilih berbagai alternatif solusi secara 

mandiri dan kelompok serta bertanggungjawab 

pada pengambilan keputusan atas pencapaian 

hasil kerja organisasi. 
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DIII TEKNOLOGI BANK DARAH 
 

VISI  :  Mampu  menghasilkan  ahli  madya  kesehatan  yang  mandiri  serta  

menjadi  pelopor pelayanan di komunitas. 

 

MISI : 
 

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan Ahli 

Madya Kesehatan yang berkualitas. 

2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan

 keilmuan Teknologi Bank darah yang relevan dan berkesinambungan. 

3. Melaksanakan  pengabdian  masyarakat  sesuai  kebutuhan  untuk  

meningkatkan kesejahteraan  masyarakat 
 
 
 
 

KURIKULUM DAN SAJIAN MATA KULIAH PROGRAM DIII BANK DARAH 

 
SEMESTER I 

 

No Kode MK  Mata Kuliah SKS T P 

1. TD-101 Pendidikan Agama  2 1 1 

2. TD-102 Pendidikan Pancasila  2 1 1 

3. TD-103 Bahasa Indonesia  2 1 1 

4. TD-104 Anatomi dan Fisiologi 2 1 1 

5. TD-105 Etika & Humkes  2 1 1 

6. TD-106 Hematologi  4 2 2 

7. TD-107 Biokimia Darah  2 1 1 

8. TD-108 Biologi Sel dan Genetika 2 1 1 

9. TD-109 P3K  2 1 1 

10. TD-110 Praktikum P3K  2 1 1 

  TOTAL 22 11 11 
 

SEMESTER II 

 

No Kode MK  Mata Kuliah SKS T P 

1. TD-201 Kewarganegaraan  2 1 1 

2. TD-202 Bahasa Inggris  2 1 1 
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3. TD-203 Mikrobiologi 
2 1 1 

4. TD-204 Imunologi 
2 1 1 

5. TD-205 Serologi Gol Darah I 
4 2 2 

6. TD-206 Infeksi Menular Melalui Transfusi Darah I 
3 1 2 

7. TD-207 Seleksi Donor 
2 1 1 

8. TD-208 Instrumentasi 
2 1 1 

9. TD-209 Biologi Molekuler 
2 1 1 

10. TD-210 Epidemiologi 
2 1 1 

TOTAL 23 11 12 
 
 

SEMESTER III 

 
No Kode MK  Mata Kuliah SKS T P 

1. TD-301 Ilmu Kesehatan Masyarakat 
2 1 1 

2. TD-302 Serologi Gol Darah II 
3 2 1 

3. TD-303 Infeksi Menular Melalui Transfusi Darah II 
3 2 1 

4. TD-304 Penyadapan Darah  4 2 2 

5. TD-305 K3 Laboratorium Transfusi Darah 
2 1 1 

6. TD-306 Komunikasi & Promosi Kesehatan 
2 1 1 

7. TD-307 Manajemen Mutu Kesehatan 
2 1 1 

8. TD-308 Administrasi dan Manjemen Pelayanan Darah 
2 1 1 

  TOTAL 20 11 9 
 

SEMESTER IV 

 
No Kode

MK 

 Mata Kuliah SKS T P 

1. TD-401 Jejaring Pelayanan Darah 
2 1 1 

2. TD-402 Serologi Golongan Darah III 
3 1 2 

3. TD-403 Infeksi Menular melalui Transfusi Darah III 
4 2 2 

4. TD-404 Komponen Darah  4 2 2 

5. TD-405 Manajemen Mutu Lanjut 
3 2 1 

6. TD-406 Penggunaan Klinis darah 
2 1 1 

  TOTAL 18 9 9 
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SEMESTER V 

 
No Kode 

MK 

 Mata Kuliah SKS T P 

1. TD-502 
 

Serologi Golongan Darah IV 
3 2 1 

2. TD-504 
 

Infeksi Menular lewat Transfusi Darah IV 
3 2 1 

3. TD-506 
 

Praktikum Apheresis 
 2 1 1 

4. TD-507 
 

SIM UTD 
 2 1 1 

5. TD-508 
 

Aplikasi Statistik 
 2 1 1 

6. TD-508 
 

Kewirausahaan dan Kemitraan 
2 1 1 

  TOTAL 14 8 6 
 

SEMESTER VI 

 
No Kode 

MK 

 Mata Kuliah SKS T P 

1. TD-601 
 

PKL 
 10 - 10 

2. TD-602 
 

Karya Tulis Ilmiah 
 4 4 - 

  TOTAL 14 4 10 
 

TOTAL SKS PRAKTEK : 54 SKS 

TOTAL SKS TEORI : 57 SKS 

TOTAL SKS : 111 SKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


