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SAMBUTAN 

DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES TASIKMALAYA 

 

Bismillahirrohmanirrohim 

Assalamualaikum Wr. Wb 

 
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan 
karunia-Nya buku Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya 
Tahun Ajaran 2017/2018 ini dapat diterbitkan tepat pada waktunya.  

Seiring dengan perjalanan waktu yang menuntut berbagai perubahan yang sesuai dengan 
kebutuhan terkini, perkembangan teknologi, dan perubahan kebijakan pemerintah, telah 
dibentuk Tim untuk memperbaiki dan menyempurnakan peraturan akademik dan system 
administrasi akademik yang berlaku. Hasil kerja Tim ini telah ditetapkan dengan Surat 
Keputusan Direktur Nomor : DP.02.01/ I / 2970 /2017, tanggal  26 Juli 2017.  

Buku pedoman akademik ini merupakan rumusan akhir berdasarkan masukan dari berbagai 
pihak, peraturan yang tercantum dalam buku ini berlaku efektif mulai Semester ganjil Tahun 
Akademik 2017/2018, kecuali untuk beberapa hal yang akan diatur khusus. Buku ini juga harus 
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan PBM di setiap Jurusan.  

Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 
Tim Penyusun Buku Pedoman Akademik  Tahun Ajaran 2017/2018 yang telah bekerja keras 
dalam menyelesaikan tugasnya.  

Semoga Buku ini dapat mendukung upaya peningkatan mutu akademik Politeknik Kesehatan 
Kemenkes Tasikmalaya.  
Wassalamualaikum Wr. Wb 
 

Tasikmalaya, Juli  2017 
   Direktur, 
 
 

          Hj. Betty Suprapti, SKp, M.Kes. 
                NIP. 195803301981122001 
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KATA PENGANTAR 
 
 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat karunia dan 
ridho-Nya sehingga Buku Pedoman Akademik Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan 
RI Tasikmalaya Tahun Akademik 2017/2018 dapat diterbitkan tepat pada waktunya. 

Buku Pedoman Akademik ini merupakan informasi bagi Civitas Akademika Politeknik 
Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Tasikmalaya yang ditetapkan sebagai dasar 
pengelolaan pendidikan di Tingkat Jurusan dalam melaksanakan Kegiatan Akademik di Tingkat 
Jurusan dan Program Studi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kompetensinya 
sehingga dapat memenuhi harapan berbagai pemangku kepentingan.  

Buku Pedoman Akademik Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Tasikmalaya 
ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan menjadi acuan bagi jurusan dan prodi dalam 
merumuskan peraturan akademik di tingkat jurusan sesuai dengan spesifikasi program studi 
dalam rangka melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Politeknik Kesehatan 
Kementerian Kesehatan RI Tasikmalaya. 

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan 
dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Buku Pedoman Akedemik ini.  

 

 
 

Tasikmalaya,  Juli 2017 
   Direktur, 

 

 

          Hj. Betty Suprapti, SKp, M.Kes. 
          NIP. 195803301981122001 
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SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR 
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES TASIKMALAYA 

NOMOR : DP.02.01/ I / 2970 /2017 

T E N T A N G 

PENETAPAN BUKU PEDOMAN AKADEMIK 
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES TASIKMALAYA 

TAHUN AJARAN 2017/2018 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES TASIKMALAYA, 

 
Menimbang :  a. bahwa untuk kelancaran kegiatan administrasi 

akademik dan kemahasiswaan, perlu di tetapkan Buku 
Pedoman Akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes 
Tasikmalaya Tahun Ajaran 2017/2018.  

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf (a), maka perlu menetapkan 
Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya; 
 

Mengingat :  1. Undang-Undang  No 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional. 

 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan; 

 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi; 

 4. 
 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 
dan Dosen; 

 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang 
Tenaga Kesehatan 

 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

 7 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia No.2 Tahun 2016  tentang 
Perubahan atas peraturan Menteri Riset dan Teknologi, 
dan pendidikan Tinggi No.26 tahun 2015 tentang 
registrasi pendidik pada Perguruan Tinggi; 



 

iv 

 

Memperhatikan :    Hasil Rapat antara Direktur, Pudir I, II dan III, Bagian Akademik, 
Ketua Jurusan dan Ka. Prodi di lingkungan Poltekkes Kemenkes 
Tasikmalaya  tanggal 18  Juli 2017. 

M E M U T U S K A N 

Menetapkan 
 

Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya 
Tahun 2017; 

Pertama : Pedoman Akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya 
menjadi suatu norma yang digunakan sebagai pedoman dalam 
mengatur dan menetapkan hal serta kewajiban peserta didik dalam 
mengikuti kegiatan akademik di Politeknik Kesehatan Kemenkes 
Tasikmalaya 

Kedua : Pedoman Akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya 
berlaku mulai Tahun Akademik 2017/2018 untuk seluruh mahasiswa 
pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya 

Ketiga : Apabila dikemudian  hari  terdapat  kekeliruan dalam Surat 
Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan 
sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di :  Tasikmalaya 
Pada tanggal :  26 Juli  2017 

Direktur,  
 

 
 
Hj. Betty Suprapti, SKp, M.Kes 
NIP 195803301981122001 
 

Tembusan : 

1. Yth. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI  Jakarta; 
2. Yth. Kepala Pusdiklat SDM  Kesehatan Kemenkes RI di Jakarta; 

3. Pertinggal  
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LAMBANG dan URAIAN LAMBANG 

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES TASIKMALAYA 

 

 

 

 

 

 

Lambang Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya merupakan gambaran Institusi Pendidikan 
Tinggi Kesehatan yang menyelenggarakan Program Diploma Kesehatan berada di bawah 
Kemenkes  RI : 
a. Bunga Wijaya Kusumah mempunyai arti dan makna :  menggambarkan semaraknya 

insan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya di masyarakat karena berkewajiban 
memberikan tauladan dan memiliki tatakrama yang luhur serta mulia 

b. Inti Bunga Berbentuk Segi Lima :  menggambarkan Pancasila/keimanan dan 
ketaqwaan.  

c. Tiga Lembar Daun Simetri : menggambarkan sebagai insan hamba Allah SWT, insan 
Sosial dan insan Akademik dan intelektual. 

d. Daun berbentuk lengkung, menajam arah ke atas : Insan Politeknik  bergerak bersama 
– sama secara sinergis untuk membangun dan menjaga serta melayani  masyarakat. 

e. Standar yang terdiri dari Tiga Balok Tegak : menggambarkan Tri Dharma Perguruan 
Tinggi 

f. Bulatan lonjong  lebar berbanding tinggi berdiameter  3 : 4 menggambarkan dunia/satu 
ikatan warga Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya 

g. Dasar Lambang Berwarna Putih : menggambarkan cita-cita yang suci, luhur bersahaja 
dan mulia. 

h. Garis warna gold : memiliki daya tarik yang kuat dan tangguh dalam menghadapi 
perubahan situasi globalisasi. 

 
 
 
 
 
 
 

Gold 
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HYMNE POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES TASIKMALAYA 
 

Do = B, 4/4                                  Lagu : Lefran Osak  
Adante                   Syair : Hj. Euis Sumarni 

5   5 1 1   1 2   2 7   5 5 5 . . 
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MARS POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES TASIKMALAYA 

Do = B, 4/4       Lagu : Lefran Osak  
Dimarci                     Syair : Anie Kristiani 

1 1 .2 3 1 3 4 5 . 

Bang  kitkan se Ma Ngat ki ta  

        

4 4 .5 6 .5 6 .7 5 . . 0 

Wu Judkan cita Muli A    

        

2 2 .3 4 2 3 3 .4 5 . 

Sing Sing kan le Ngan Ba ju ki ta  
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Ba ngun ne gara Bersa Ma   Un 

        

1 1 .1 6 1 5 4 3 . 

Tuk Mera ih Ma Sa de pan  

        

2 2 .3 4 .5 6 .7 1 . . 0 

Me Nuju sehat Sento Sa    
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Politeknik Kesehatan Kemenkes (Poltekkes) Tasikmalaya merupakan salah satu 
perguruan tinggi dibawah Kementerian Kesehatan RI yang menyelenggarakan 
Pendidikan Tinggi Kesehatan. Sebagaimana tersebut pada pasal 1, ayat 2 UU RI 
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, disebutkan bahwa Pendidikan 
Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang 
mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, 
dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh 
perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.  Selanjutnya pada 
ayat 6 dikatakan Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang 
menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya 
merupakan salah satu perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi 
yang mencakup program diploma dalam bidang kesehatan. 

Buku Pedoman Akademik ini dimaksudkan untuk memberikan panduan dan 
penjelasan mengenai pelaksanaan kegiatan akademik di Poltekkes Kemenkes 
Tasikmalaya. Buku ini merupakan edisi revisi yang dikeluarkan Poltekkes 
Kemenkes Tasikmalaya yang berlaku mulai semester Ganjil 2017/2018. Untuk 
tahun - tahun mendatang buku pedoman akademik ini akan selalu ditinjau ulang 
sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan jaman. 

B. Tujuan 
Tujuan disusunnya pedoman akademik adalah untuk: 
1. Memberikan pedoman praktis dalam penyelenggaraan akademik. 
2. Memberikan rambu - rambu dalam penetapan kebijakan penyelenggaraan 

pendidikan. 

C. Fungsi 

Buku Pedoman Akademik Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya ini berfungsi 
sebagai panduan dasar dalam penyelenggaraan kegiatan dalam bidang akademik, 
baik perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi kegiatan akademik di Poltekkes 
Kemenkes Tasikmalaya.  
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D. Dasar Hukum 

Panduan Akademik ini disusun berdasarkan pada :  
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT); 
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang 
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 
HK.03.05/I.2/03086/2012, tentang Petunjuk Teknis Pedoman Organisasi dan 
Tata Laksana Politeknik Kesehatan Kemenkes RI; 

11. Keputusan Menteri Kesehatan no 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem 
Kesehatan Nasional; 

12. Keputusan Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial No.298/Menkes-
Kesos/SK/IV/2001 tanggal 16 April 2001 tentang Pendirian Politeknik 
Kesehatan; 

13. Keputusan Menteri Kesehatan RI, No.HK.03.05/IV/14344.1/2010 tanggal 31 
Desember 2010 tentang Standar Penilaian Pendidikan Tenaga Kesehatan. 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Standar Nasional Pendidikan; 
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 

Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi; 
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan; 
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2011 tentag 

Penyelenggaraan Program Studi di luar Domisili Perguruan Tinggi; 
18. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor. HK.02.03/1.2/06284/2014 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 
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HK.03.05/1.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknik Organisasi dan Tata 
Laksana Poltekkes Kemenkes. 

19. Keputusan Kepala Badan PPKMBDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 
No.HK.00.06/I/III/2/2480/2012, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan 
Tenaga Kesehatan Poltekkes Kemenkes. 

20. Pusdiklatnakes Badan PPKMBDM Kesehatan Tahun 2013 tentang Standar 
Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi Tenaga Kesehatan; 
 

E. Pengertian Umum  

1. BPPKMBDM Kesehatan, adalah Badan Pengembangan dan Pemberdayaan 
Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan RI; 

2. PUSDIKLAT SDM KESEHATAN, adalah Pusat Pendidikan dan Latihan  
Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan Kementerian Kesehatan RI;  

3. Politeknik, adalah merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan 
pendidikan terapan dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus; 

4. Poltekkes, adalah Politeknik Kesehatan yaitu Perguruan Tinggi yang 
menyelenggarakan pendidikan terapan khusus bidang kesehaan; 

5. Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, adalah Politeknik Kesehatan Kementrian 
Kesehatan RI Tasikmalaya yang merupakan UPT Departemen Kesehatan, dan 
yang menyelenggarakan Program Pendidikan Diploma Kesehatan meliputi 
wilayah Kota Tasikmalaya dan Cirebon; 

6. Pendidikan Profesional, adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada 
kesiapan penerapan keahlian tertentu dan diselenggarakan oleh Akademi, 
Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas; 

7. Tri Dharma Perguruan Tinggi, adalah tugas pokok Polteknik Kesehatan 
Tasikmalaya untuk menyelenggarakan pendidikan, pengajaran, penelitian dan 
pengabdian pada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku; 

8. Pimpinan Poltekkes, adalah Direktur dan para Pembantu Direktur I, II, dan III; 
9. Direktur, adalah Pimpinan Politeknik Kesehatan Tasikmalaya yang memimpin 

penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, 
membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrati umum dan 
administrasi akademik serta hubungan dengan lingkungan; 

10. Senat, merupakan Badan Normatif dan Perwakilan Tertinggi pada Polteknik 
Kesehatan Tasikmalaya; 
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11. Dosen, adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 
mentranformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian 
Kepada masyarakat; 

12. Dosen Tetap, adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai 
tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu; 

13. Dosen Tidak Tetap adalah, dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus 
sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu; 

14. Instruktur, adalah pendidik yang menekankan pembinaan pada penguasaan 
aspek ketrampilan di perguruan tinggi; 

15. Pembimbing Akademik, adalah dosen tetap yang diberi peran dan tanggung 
jawab sebagai pembimbing akademik mahasiswa; 

16. Mahasiswa, adalah Peserta didik yang terdaftar dan belajar pada 
jurusan/program studi yang ada di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya; 

17. Alumni, adalah Peserta didik yang tamat pendidikan dari jurusan/progaram 
studi yang ada di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya dan Akademi-akademi 
sebelumnya (Akper, Akbid dan AKG); 

18. Sivitas Akademika, adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan 
mahasiswa pada Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya; 

19. Tenaga Kependidikan, adalah tenaga yang dengan keahliannya diangkat 
untuk membantu kelancaran kegiatan akademik; 

20. Statuta, adalah Pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai 
sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan 
penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Poltekkes 
Kemenkes Tasikmalaya yang berisi Dasar Rujukan Pengembangan Peraturan 
Umum, Peraturan Akademik dan Prosedur Operasional yang berlaku di 
Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya; 

21. Jurusan, merupakan bagian dari suatu pendidikan tinggi/politeknik yang 
bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan suatu bidang atau 
program studi pendidikan profesional seperti yang terdapat di Poltekkes antara 
lain : Keperawatan, Kebidanan, Gizi, Keperawatan Gigi, Pikes dan Farmasi; 

22. Program Studi, adalah kesatua Kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang 
memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis 
pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan / atau pendidkan vokasi; 

23. Kurikulum, adalah kurikulum program studi yang ada di Poltekkes Kemenkes 
Tasikmalaya yang merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 
isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan 
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penilaiannya yang digunakan sebagai Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan 
Belajar Mengajar di Perguruan Tinggi; 

24. Kurikulum Inti, merupakan Kelompok Bahan Kajian dan Pelajaran yang harus 
dicapai dalam suatu Program Studi yang dirumuskan dalam Kurikulum yang 
berlaku secara Nasional; 

25. Kurikulum Institusional, merupakan sejumlah Bahan Kajian dan Pelajaran 
yang merupakan bagian Kurikulum Pendidikan Tinggi, terdiri atas tambahan 
dari kelompok ilmu dalam Kurikulum Inti yang disusun dengan memperhatikan  
keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas jurusan/prodi yang ada di 
Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya;  

26. 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; 

27. Satuan Kredit Semester, selanjutnya disingkat SKS adalah takaran 
penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu 
semester melalui kegiatan terjadwal perminggu selama 50 (lima puluh) menit 
perkuliahan atau 170 (seratus tujuh puluh) menit praktikum kerja lapangan 
yang masing-masing di iringi oleh sekitar 60 (enam puluh) menit kegiatan 
terstruktur dan sekitar 60 (enam puluh) menit mandiri; 

28. Semester, adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 14 sampai 16 
minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, 
termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian;  

29. Kebebasan Akademik, adalah kebebasan yang dimiliki anggota Civitas 
Akademika untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan 
kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi; 

30. Kebebasan Mimbar Akademik, sebagai bagian dari kebebasan akademik 
yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara 
bebas sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan; 

31. Otonomi Keilmuan, merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada 
norma dan kaidah yang harus ditaati oleh para anggota Civitas Akademika; 

32. Laboratorium, adalah unsur penunjang akademik yang terdapat di Poltekkes 
Tasikmalaya, antara lain Laboratorium Bahasa, Komputer dan Laboratorium 
terpadu; 

33. Laboratorium Terpadu, adalah laboratorium yang digunakan oleh jurusan-
jurusan yang menunjang kelancaran proses pembelajaran; 
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34. Perpustakaan, adalah unsur penunjang akademik bagi seluruh civitas 
akademika yang memberikan pelayanan terhadap kebutuhan referensi; 

35. Standar Akademik, adalah tolok ukur perencanaan, penetapan, pemenuhan, 
pengendalian/evaluasi akademik; 

36. Sanksi Akademik, adalah segala sanksi bagi mahasiswa yang timbul akibat 
tidak dipenuhinya persyaratan -persyaratan dan ketentuan-ketentuan akademik 
yang berlaku, yang dapat berupa peringatan akademik sampai dengan 
pemberhentian studi; 

37. Sipenmaru, adalah Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru;  
38. Jalur PMDP, adalah program penerimaan mahasiswa melalui jalur khusus 

penelusuran minat bakat dan prestasi; 
39. Jalur Umum, adalah program penerimaan mahasiswa melalui jalur 

penerimaan reguler; 
40. PPKMB, adalah Program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi mahasiswa 

baru atau disebut juga sebagai masa orientasi mahasiswa; 
41. KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) adalah kerangka 

penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang 
menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan 
dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema 
pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai 
sektor pekerjaan; 

42. CPL adalah kemampuan yang diperoleh  melalui internalisasi pengetahuan, 
sikap, keterampilan, kompetensi, an akumulasi pengalaman kerja; 

43. IPE (Interprofessional Education) adalahsebuah proses pembelajaran antara 
berbagai mahasiswa kesehatan atau tenaga kesehatan dengan berbagai latar 
pendidikan dengan tujuan utama adalah interaksi antar sesama dan 
berkolaborasi untuk menghasilkan usaha kesehatan promotif, preventif, kuratif 
dan rehabilitatif dan usaha kesehatan lainnya. Dengan konsep kesehatan 
berbasis patients-centered dimana pasien adalah yang utama, tenaga 
kesehatan dituntut untuk memberikan segala kemampuannya untuk pasien; 

44. IPC (Interprofessional Collaboration) adalah Kolaborasi antar profesi 
kesehatan; 
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BAB II 
KARAKTERISTIK INSTITUSI 

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES TASIKMALAYA 
 

A. Sejarah Singkat Poltekes Kemenkes Tasikmalaya 

Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Tasikmalaya merupakan satu satunya Perguruan 
Tinggi Kesehatan Negeri di wilayah Priangan Timur. Secara organisasi Poltekkes 
Tasikmalaya berada di bawah Kementerian Kesehatan, sedangkan pembinaan 
teknis edukatif oleh Kementerian Riret dan Pendidikan Tinggi. 

Awal mula berdirinya Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya adalah dari sekolah 
sekolah kesehatan yaitu : Sekolah Perawat Kesehatan Tasikmalaya, Sekolah 
Perawat Kesehatan Cirebon dan Sekolah Perawat Gigi Tasikmalaya. Selanjutnya 
sesuai kebutuhan organisasi kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, maka sekolah sekolah tersebut menjadi Akademi dan selanjutnya disebut 
dengan Diploma III. 

Akhirnya dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor. 
298/MenkesKesos/SK/IV/2001, pada tanggal 16 April 2001, berdirilah Politeknik 
Kesehatan Taskmalaya yang terdiri dari beberapa Program Diploma (Prodi)         
 

B. Tugas dan Fungsi  

1. Kedudukan 
Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya merupakan unit pelaksana teknis (UPT) di 
lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia 
Kesehatan (Badan PPKMBDM Kesehatan). Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya 
dipimpin oleh seorang Direktur. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya 
sehari-hari secara administrasi dibina oleh Pusat Pendidikan Sumber Daya 
manusia kesehatan (PUSDIKSDMKes) Badan PPKMBDMK Kemenkes RI, secara 
teknis oleh KEMENRISTEKDIKTI sesuai dengan SK Alih Bina nomor 355/E/O/2012 
tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Poltekkes dari 
Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
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2. Tugas 

Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya mempunyai tugas melaksanakan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan Program Pendidkan Vokasi Kesehatan 
(Diploma III, Diploma IV, Magister Terapan dan Doktor Terapan), serta Program 
Pendidikan Profesi sesuai peraturan yang berlaku. 

3. Fungsi 

Fungsi dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya adalah: 
a. Pelaksanaan pengembangan pendidikan vokasi kesehatan  
b. Pelaksanaan penelitian di bidang pendidikan dan kesehatan. 
c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang 

menjadi tugas dan tanggung jawabnya. 
d. Pelaksanaan pembinaan civitas akademika dalam hubungannya dengan 

lingkungan. 
e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi pendidikan dan umum. 

 
C. Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan  

1. Visi :  

Visi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya adalah:  

“Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Terdepan di Indonesia dalam 
menyiapkan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Profesional Tahun 2019”. 

2. Misi :  

Untuk mewujudkan visi, misi dari Poltekes Tasikmalaya adalah: 
a. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan secara profesional.  
b. Mengembangkan penelitian yang berkualitas 
c. Berpartisipasi aktif dalam mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan 

berkeadilan 
d. Membuat jejaraing kemitraan dengan institusi lain dalam rangka optimalisasi 

fungsi Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya.  
e. Memupuk jiwa kewirausahaan seluruh Civitas Akademika Politeknik Kesehatan 

Kemenkes Tasikmalaya. 
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3. Tujuan Pendidikan 

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Kesehatan Kemenkes 
Tasikmalaya yaitu: 
1. Terselenggaranya pendidikan Tenaga Kesehatan yang berkualitas dan 

berdaya saing global 
2. Terlaksananya penelitian sesuai standar 
3. Terlaksananya program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 

kebutuhan institusi dan masyarakat 
4. Terjalinnya kemitraan dengan institusi lain baik di dalam maupun di luar negeri 
5. Terbentuknya jiwa kewirausahaan pada seluruh Civitas Akademika 

D. Program Studi yang Ada dan Rencana Pengembangan Program 

1. Program Studi Yang Ada  
Program studi yang ada di Poltekkes Tasikmalaya meliputi: 
a. Program Studi D3 Keperawatan Tasikmalaya 
b. Program Studi D3 Keperawatan Cirebon 
c. Program Studi D3 Kebidanan Tasikmalaya 
d. Program Studi D4 Kebidanan Tasikmalaya 
e. Program Studi D3 Kebidanan Cirebon 
f. Program Studi D4 Kebidanan Cirebon 
g. Program Studi D3 Keperawatan Gigi Tasikmalaya 
h. Program Studi D4 Keperawatan Gigi Tasikmalaya 
i. Program Studi D3 Gizi Tasikmalaya 
j. Program Studi D3 Gizi Cirebon 
k. Program Studi D3 Perekam dan Informasi Kesehatan Tasikmalaya 
l. Program Studi D3 Perekam dan Informasi Kesehatan Cirebon 
m. Program Studi D3 Farmasi Tasikmalaya 

2. Rencana Pengembangan Program Studi  
Rencana pengembangan program studi terdiri dari:   
a. Program Studi Profesi Keperawatan 
b. Program Studi Profesi Kebidanan 
c. Program Studi D4 Promosi Kesehatan 
d. Program Studi D4 Gizi 
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E. Struktur Organisasi dan Personalia 
1. Susunan Organisasi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya 

Unsur unsur yang terdapat dalam struktur organisasi adalah: 
Susunan Organisasi Poltekkes Kemenkes, terdiri atas : 

a. Direktur 

b. Pembantu Direktir (PUDIR) : I, II dan III 

c. Senat Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya 

d. Satuan Pengedali Internal (SPI) 

e. Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan 

Sistem Informasi (Subbag. ADAK dan Persin) 

f. Subbagian Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian 

(Subbag.ADUM); 

g. Jurusan 

h. Prgram Studi 

i. Unit Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

j. Unit Penjaminan Mutu 

k. Unit Perpustakaan 

l. Unit Laboratorium 

m. Unit Perencanaan dan Pengembangan Institusi 

n. Unit computer/Teknologi Informasi 

o. Unit Pemeliharaan dan Perbaikan 

p. Unit Pengembangan, Pendidikan Professional Tenaga Kesehatan 
q. Unit Konseling 
r. Unit Asrama 

s. Unit Kerjasama dan Humas 

 
2. Direktur 

a. Direktur Poltekkes mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan 
Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Pembinaan civitas 
akademika dan tugas administrasi serta hubungan dengan lingkungan. 
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b. Dalam melaksanakan tugas direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu 
Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada 
Direktur. 
 

3. Pembantu Direktur (Pudir) 
Pembantu Direktur yang ada terdiri dari: 
a. Pudir I   : Bidang Akademik 
b. Pudir II  : Bidang Administrasi Umum dan Keuangan 
c. Pudir III : Bidang Kemahasiswaan 
Tugas Pembantu Direktur 
a. Tugas Pembantu Direktur I 

Membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan : 
(1). Pendidikan 
(2). Penelitian 
(3). Pengabdian kepada Masyarakat 
 

b.  Tugas Pembantu Direktur II : 
Membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan di bidang : 
(1). Administrasi Umum 
(2). Keuangan 
(3). Kepegawaian 

c.  Tugas Pembantu Direkrur III : 
Membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang 
pembinaan dan pelayanan mahasiswa serta alumni, promosi, kerjasama. 
 

4. Senat Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya 
Merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Politeknik 
Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya. Senat Politeknik Kesehatan Kemenkes 
Tasikmalaya, terdiri dari: 
a) Ketua Senat dijabat oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya 
b) Semua Pudir 
c) Semua Ketua Jurusan 
d) Perwakilan Dosen Jurusan 

Tugas pokok senat adalah merumuskan kebijakan : 
a) Memberi pertimbangan kebijakan akademik dan pengembangan Poltekkes 

Kemenkes sesuai peraturan perundangan 
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b) Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan 
kecakapan serta kepribadian civitas akademika sesuai peraturan 
perundangan 

c) Merumuskan, menetapkan norma dan tolok ukur penyelenggaraan 
Poltekkes Kemenkes 

d) Memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap direktur 
dalam melaksanakan otonomi perguruan tinggi bidang akademik  

e) Menetapkan peraturan pelaksanaan kebebasan mimbar akademik, dan 
otonomi keilmuan pada Poltekkes Kemenkes 

f) Memberikan pertimbangan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes 
berkenaan dengan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik 

g) Mengusulkan kepada Kepala Badan PPKMBDM Kesehatan berkenaan 
dengan calon-calon yang telah dipilih oleh senat untuk diangkat menjadi 
direktur 

h) Memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan PPKMBDM Kesehatan 
berkenaan dengan pemberhentian Direktur atau Pembantu Direktur 
Poltekkes Kemenkes karena berakhirnya masa jabatan atau karena alas 
an lain 

i) Memberikan pertimbangan kenaikan jabatan dosen. 
 

5. Sub Bagian Adaministrasi Akedemik dan Kemahasiswaan (ADAK) 
a) Berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada direktur, sehari-

hari pembinaan dilakukan oleh PUDIR I. 
b) Sub Bagian ADAK terdiri dari: 

(1). Urusan Akademik 
(2). Urusan Sistem Informasi 
(3). Urusan Kemahasiswaan 
 

6. Sub bagian Administrasi Umum (ADUM) 
a) Berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada direktur, 

sehari-hari pembinaan dilakukan oleh PUDIR II. 
b) Sub Bagian Adum terdiri dari: 

(1). Urusan Umum 
(2). Urusan Keuangan 
(3). Urusan Kepegawaian 
(4). Urusan BMN 
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2. Bagan Organisasi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya 
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BAB III 
CAPAIAN PEMBELAJARAN  LULUSAN (CPL) 

 
A. Diskripsi Generik Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk 

Lulusan Program Diploma III dan Diploma IV 
 

Lulusan Program Studi Diploma III 
(Ahli Madya/Level 5) 

 

Lulusan Program Studi Diploma IV 
(Ahli Madya/Level 6) 

Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, 
memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang 
sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, 
serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan 
kualitas yang terukur. 
 
Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu 
secara umum, serta mampu memformulasikan 
penyelesaian masalah prosedural. 
 
 
Memiliki kemampuan mengelola kelompok kerja dan 
menyusun laporan tertulis secara komprehensif. 
 
 
 
Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat 
diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja 
kelompok. 

 

Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan 
memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 
atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian 
masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi 
yang dihadapi. 

 
Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan 
konsep teoritis bagian khusus dalam bidang 
pengetahuan tersebut secara mendalam, serta 
mampu memformulasikan penyelesaian masalah 
prosedural. 

 
Mampu mengambil keputusan yang tepat 
berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu 
memberikan petunjuk dalam memilih berbagai 
alternatif solusi secara mandiri dan kelompok 

 
Bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat 
diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja 

organisasi. 

B. Sikap Umum dan Ketrampilan Umum  
(Sesuai Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT) 

1. Sikap Umum 

Lulusan Program Diploma III  
(Level 5) 

Lulusan Program Diploma IV 
( Level 6) 

Lulusan Program Diploma III wajib memiliki 
Sikap Umum sebagai berikut: 
1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

dan mampu menunjukkan sikap religius;  
2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 

dalam menjalankan tugas berdasarkan 
agama,moral, dan etika;  

Lulusan Program Diploma IV wajib 
memiliki Sikap Umum sebagai berikut: 
1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa dan mampu menunjukkan sikap 
religius;  

2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 
dalam menjalankan tugas berdasarkan 
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3. berkontribusi dalam peningkatan mutu 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
bernegara, dan kemajuan peradaban 
berdasarkan Pancasila;  

4. berperan sebagai warga negara yang 
bangga dan cinta tanah air, memiliki 
nasionalisme serta rasa tanggungjawab 
pada negara dan bangsa;  

5. menghargai keanekaragaman budaya, 
pandangan, agama, dan kepercayaan, 
serta pendapat atau temuan orisinal orang 
lain;  

6. bekerja sama dan memiliki kepekaan 
sosial serta kepedulian terhadap 
masyarakat dan lingkungan;  

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 
secara mandiri;  

10. menginternalisasi semangat kemandirian, 
kejuangan, dan kewirausahaan.  

agama,moral, dan etika;  
3. berkontribusi dalam peningkatan mutu 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
bernegara, dan kemajuan peradaban 
berdasarkan Pancasila;  

4. berperan sebagai warga negara yang 
bangga dan cinta tanah air, memiliki 
nasionalisme serta rasa 
tanggungjawab pada negara dan 
bangsa;  

5. menghargai keanekaragaman budaya, 
pandangan, agama, dan kepercayaan, 
serta pendapat atau temuan orisinal 
orang lain;  

6. bekerja sama dan memiliki kepekaan 
sosial serta kepedulian terhadap 
masyarakat dan lingkungan;  

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 
secara mandiri;  

10. menginternalisasi semangat 
kemandirian, kejuangan, dan 
kewirausahaan. 

 

 
2. Ketrampilan Umum 

Lulusan Program Diploma III 
(Level 5) 

Lulusan Program Diploma IV 
(Level 6) 

Lulusan Program Diploma Tiga wajib memiliki 
Keterampilan Umum sebagai berikut: 

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 

Lulusan Program Diploma Empat/ Sarjana Terapan 
wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:  

1. mampu menerapkan pemikian logis, kritis, 
inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan 
pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya 
serta sesuai dengan standar kompetensi kerja 
bidang yang bersangkutan;  

2. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu 
dan terukur;  

3. mampu mengkaji kasus penerapan ilmu 



16 

 

dengan bidang keahlian terapannya 
didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, 
dan bertanggung jawab atas hasilnya 
secara mandiri; 

4. mampu menyusun laporan hasil dan proses 
kerja secara akurat dan sahih serta 
mengomuni-kasikannya secara efektif 
kepada pihak lain yang membutuhkan; 

5. mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan 
berinovatif dalam pekerjaannya; 

6. mampu bertanggung-jawab atas 
pencapaian hasil kerja kelompok dan 
melakukan supervisi dan evaluasi terhadap 
penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan 
kepada pekerja yang berada di bawah 
tanggungjawab-nya; 

7. mampu melakukan proses evaluasi diri 
terhadap kelompok kerja yang berada di 
bawah tanggung jawabnya, dan mengelola 
pengembangan kompetensi kerja secara 
mandiri; 

8. mampu mendokumentasikan, menyimpan, 
mengamankan, dan menemukan kembali 
data untuk menjamin kesahihan dan 
mencegah plagiasi. 

 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan 
dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 
bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan 
prototype, prosedur baku, desain atau karya 
seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk 
kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, 
dan mengunggahnya dalam laman perguruan 
tinggi;  

4. mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas 
dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, 
atau esai seni, dan mengunggahnya dalam 
laman perguruan tinggi;  

5. mampu mengambil keputusan secara tepat 
berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, 
persyaratan keselamatan dan keamanan kerja 
dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada 
pekerjaannya;  

6. mampu memelihara dan mengembangkan 
jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di 
dalam maupun di luar lembaganya;  

7. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil 
kerja kelompok dan melakukan supervisi dan 
evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di 
bawah tanggungjawabnya;  

8. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap 
kelompok kerja yang berada dibawah tanggung 
jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran 
secara mandiri;  

9. mampu mendokumentasikan, menyimpan, 
mengamankan, dan menemukan kembali data 
untuk menjamin kesahihan dan mencegah 
plagiasi.  
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BAB IV 
PEDOMAN AKADEMIK 

 

A. Kalender Akademik 

Kalender akademik Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya adalah suatu ketentuan 
yang mengatur penyelenggaraan pendidikan bagi semua jurusan dalam lingkungan 
Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya untuk satu tahun akademik.  
1. Isi Kalender Akademik 

Satu tahun akademik terbagi menjadi 2 (dua) semester, yaitu: semester ganjil dan 
semester genap. Kalender akademik antara lain memuat jadwal kegiatan akademik 
yang meliputi: 
a. Pendaftaran ulang mahasiswa baru (Registrasi) dan lama (Heregistrasi) 
b. Program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 
c. Pengisian dan Penyerahan Kartu Rencana Studi (KRS) 
d. Kuliah, Praktikum (laboratorium lapangan/klinik, Pengabdian Masyarakat. 
e. Minggu Tenang 
f. Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) Pekan Kreatifitas 

Mahasiswa 
g. Remedial 
h. Liburan Semester 
i. Yudisium 
j. Wisuda 
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Kalender Akademik Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya Tahun Ajaran 2017/2018  adalah 
sebagai berikut: 

TANGGAL/BULAN 
/TAHUN 

KEGIATAN JUMLAH 
MINGGU/HARI 

24 s/d 28 Juli 2017 Registrasi Mahasiswa Baru 1 Minggu 

7 s/d 19 Agustus 2017 Her  Registarsi Semester Ganjil * 2 Minggu 

7  s.d 11 Agustus 2017 PKKMB 1 Minggu 

14 s/d 19 Agustus 2017 Perwalian Mahasiswa  1 Minggu 

 Rapat Pra Pembelajaran 1 Hari 

30 Agustus 2017 Wisuda T.A 2016/2017 1 Hari 

   

SEMESTER GANJIL 

21 Agsts s/d 6 Okt 2017 Kegiatan PBM I 7 Minggu 

9 s/d 13 Oktober 2017 UTS 1 Minggu 

16 Oktober s/d 1 Des 2017 Kegiatan PBM II 7 Minggu 

4 s/d 8 Desember 2017 Minggu Tenang/Persiapan UAS 1 Minggu 

11 s/d 29 Desember 2017 UAS (Teori dan Praktek) 3 Minggu 

2 s/d 12 januari 2018 Remedial, Ekstrakurikuler dan Kemahasiswaan 2 Minggu 

15 s/d 19 Januari 2018 Pengolahan Nilai 1 Minggu 

22 s/d 26 Januari 2018 Rapat Evaluasi 1 Minggu 

29 Jan s/d 2 Februari 2018 Libur  1 Minggu 

1 s/d 9 Februari 2018 Her Registrasi Semester Genap* 2 Minggu 

5 s/d 9 Februari 2018 Her Registrasi, Perwalian Semester Genap dan 
Rapat Pra Pembelajaran 

1 Minggu 

SEMESTER GENAP 

12 Feb s/d 29 Maret 2018 Kegiatan PBM I** 7 MInggu 

2 s/d 6 April 2018 UTS 1 Minggu 

9 s/d 16 April 2018 Pekan Kreatifitas Mahasiswa 1 Minggu 

17  April s/d 1 Juni 2018 Kegiatan PBM II 7 Minggu 

4 s/d 8 Juni 2018 Minggu Tenang 1 Minggu 

11 s/d 15 Juni 2018 Libur Idul Fitri 1 Minggu 

18 Juni s/d 6 Juli 2018 UAS (Teori dan Praktek) 3 Minggu 

9 s/d 20 Juli 2018 Remedial, Ekstrakurikuler dan Kemahasiswaan 2 Minggu 

23 s/d 27 Juli 2018 Pengolahan Nilai  1 Minggu 

30 Juli s/d 3 Agustus 2018 Rapat Evaluasi 1 Minggu 

6 s/d 10 Agustus 2018 Yudisium 1 Minggu 

Agustus   2018 Wisuda tahun 2018 1 Hari 

20 Agustus 2018 Tahun Ajaran Baru  

 
*) Her Registrasi bisa dilakukan diseluruh cabang bank BNI melalui rekening Poltekkes  Kemenkes Tasikmalaya 
**) Untuk Program Studi D III smt  6  dan DIV smt 8, awal semester dimulai dua minggu sebelum PBM I Genap 
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B. Program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 

Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB merupakan aktivitas 
sekitar orientasi studi dan pengenalan kampus yang dimaksud untuk: 
1. Mempersiapkan fisik, mental, social dan kultural mahasiswa baru.dalam 

memasuki kehidupan dan lingkungan perguruan tinggi. 
2. Mengantar mahasiswa baru untuk mengenal dan menghayati antara lain: 

a. Kebijakan pemerintah di bidang kesehatan 
b. Peran dan tanggung jawab profesi tenaga kesehatan 
c. Pokok pokok program pendidikan di Poltekes Kemenkes Tasikmalaya, 
d. Tri Dharma Perguruan Tinggi, 
e. Pembinaan mental, spiritual dan karakter, 
f. Inter Profesional Education (IPE) dan Inter Profesional Colaboration (IPC) 

3. Mendorong minat dan pengembangan bakat mahaiswa melalui apresiasi seni 
dan budaya, olah raga, karya, serta pengelolaan fasilitas sarana pendidikan. 

Orientasi studi mahasiswa diselenggarakan di awal kalender 
akademik/sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, di bawah koordinasi 
Pembantu Direktur III / Bidang Kemahasiswaan. PPKMB dilaksanakan di 
dalam dan di luar lingkungan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya (Out-bond). 
Kepanitiaan PPKMB ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Poltekkes 
Kemenkes Tasikmalaya. 

Mahasiswa yang tidak mengikuti atau dinyatakan belum lulus PPKMB (yang 
ditunjukkan dengan sertifikat PPKMB) diwajibkan untuk mengikuti PPKMB 
pada tahun berikutnya. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam pedoman 
penyelenggaraan PPKMB mahasiswa. 

 
C. Registrasi dan Her Registrasi Mahasiswa 

1. Pengertian 
 Registrasi adalah proses pendaftaran bagi setiap calon mahasiswa baru yang 
dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru dan memperoleh hak 
penuh sebagai mahasiswa.  
 Herregistrasi adalah proses pendaftaran ulang setiap mahasiswa lama untuk 
dapat mengikuti kegiatan perkuliahan, memperoleh hak-hak akademik dan 
menggunakan fasilitas bagi mahasiswa sebagaimana ketentuan yang berlaku 
pada semester berjalan. 
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2. Tujuan 
 Mahasiswa yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa pada Poltekkes 
Kemenkes Tasikmalaya pada semester yang akan berjalan 
3. Sasaran 
 Seluruh mahasiswa yang akan mengikuti pendidikan pada Poltekkes 
Kemenkes Tasikmalaya pada semester yang akan berjalan 
4. Pelaksanaan 
 Registrasi / herregistrasi mahasiswa dilaksanakan 1 – 2 minggu sebelum 
kegiatan perkuliahan dimulai. 
 
Pendaftaran administratif dilakukan sebagai syarat registrasi mahasiswa dan untuk 
memperoleh kartu mahasiswa. 

1. Ketentuan registrasi bagi mahasiswa baru adalah 
a. Lulus ujian Sipensimaru Diknakes dan menyerahkan kartu tanda 

ujian/seleksi asli.  

b. Menunjukkan ijazah dan STTB/STK/STL asli.  

c.  Mengisi dan menyerahkan kembali formulir pendaftaran . 

d. Membayar dana pengembangan pendidikan (DPP), sumbangan 

pengembangan pendidikan (SPP), jasa penggunaan internet, iuran 

perpustakaan, biaya PPKMBM, dan biaya kartu tanda mahasiswa yang 

besarnya sesuai dengan PP No. 21 Tahun 2013.  

Registrasi dilakukan di subbag ADAK dengan menyerahkan berkas registrasi 

yang dipersyaratkan di atas. Sebagai bukti telah melakukan registasi, mahasiswa 

akan mendapat Nomor Induk Mahasiswa (NIM), Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), 

dan kelengkapan lainnya. Selanjutnya dilaporkan pada jurusan/program studi 

masing-masing. Semua mahasiswa baru yang telah resmi terdaftar sebagai 

mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya  ditetapkan sebagai mahasiswa 

baru dengan Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya 

2. Ketentuan herregistrasi adalah sebagai berikut 
a. Membayar SPP untuk semester yang berlaku. 

b.  Menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang terakhir. 
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c.  Bagi mahasiswa yang menghentikan studi untuk sementara (cuti 

akademik) dengan ijin Direktur Poltekkes harus menunjukkan surat ijin 

tersebut. 

d. Bagi mahasiswa pindahan dari institusi pendidikan lain, harus 

menunjukkan surat Direktur Poltekkes yang menyatakan bahwa 

mahasiswa yang bersangkutan diterima di lingkungan Poltekkes 

setempat. 

Registrasi dilakukan di masing-masing jurusan/prodi dengan menyerahkan 

berkas registrasi yang dipersyaratkan. Mahasiswa akan mendapatkan berkas bukti 

registrasi berupa kwitansi dan Kartu Rencana Studi (KRS) sebagai pedoman untuk 

perkuliahan pada semester berikutnya 

 

D. Kartu Rencana Studi  
1. KRS berisi daftar mata kuliah, kode mata kuliah, bobot yang akan ditempuh 

mahasiswa dalam semester yang bersangkutan. KRS diambil dan diisi tiap 
awal semester. 

2. KRS diisi oleh mahasiswa (secara manual atau on line) kemudian dicetak 
rangkap untuk dimintakan persetujuan Pembimbing Akademik (PA) dan 
diketahui oleh Ketua Program Studi 

3. KRS dibuat rangkap 3 (untuk mahasiswa, PA dan Kaprodi). 
4. Perubahan KRS dapat dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan 

dan atas persetujuan Pembimbing Akademik 
 

E. Isi dan Proses Pembelajaran 

5. Isi Pembelajaran 
Ketentuan tentang Isi pembelajaran 
1). Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan 

keluasan materi pembelajaran. 
2). Kedalaman dan keluasaan materi pembelajaran mengacu pada CPL 
3). Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dirumuskan dengan 

mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI; 
4). Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, sebagai berikut 

lulusan: 
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a. Program Diploma III, paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang 
pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum; 

b. Program Diploma IV dan Sarjana paling sedikit menguasai konsep 
teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum 
dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan 
keterampilan tersebut secara mendalam; 

5). Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif 
dan/atau integrative; 

6). Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam 
BAHAN KAJIAN yang DISTRUKTURKAN dalam bentuk MATA KULIAH. 

 
2.  Proses Pembelajaran 

Beberapa ketentuan tentang Standar Proses Pembelajaran 
1).  Proses belajar mengajar didasarkan pada kalender akademik yang 

disahkan oleh Direktur dan dijabarkan dalam penyusunan jadual kegiatan/ 
perkuliahan pada setiap jurusan/ program studi. 

2).  Penyusunan tim dosen dan dosen penanggung jawab, mata kuliah serta 
dosen pembimbing akademik (PA) dilakukan oleh jurusan/ program studi. 
Penugasan dosen ditetapkan oleh direktur berdasarkan usulan dari ketua 
jurusan/ketua program studi 

3).  Pemakaian sarana dan prasarana akademik dalam proses belajar 
mengajar dikoordinasikan oleh urusan administrasi akademik dan 
kemahasiswaan dengan semua jurusan/ program studi. 

4).  Standar Proses Pembelajaran (SPP) merupakan kriteria minimal tentang 
pelaksanaan pembelajaran pada PS utk memperoleh CPL. 

5).  SPP mencakup : 
a.  karakteristik proses pembelajaran; 
b.  perencanaan proses pembelajaran; 
c.  pelaksanaan proses pembelajaran;  
d.  beban belajar mahasiswa. 

6).  Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat :  interaktif, holistik, 
integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat 
pada mahasiswa 

7).  Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap MK, dalam 
Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain 
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8).  RPS atau istilah ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri 
atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan 
dan/atau teknologi dalam Program studi 

9).  RPS paling sedikit memuat 16 informasi, yang terdiri dari: 
1)  Nama program studi,  
2)  Nama mata kuliah;  
3)  Kode mata kuliah,  
4)  Semester ganjil/genap,  
5)  Jumlah sks,  
6)  Nama dosen pengampu; 
7)  CPL yang dibebankan pada mata kuliah; 
8)  Kemampuan akhir yg direncanakan pada tiap tahap pembelajaran 

untuk memenuhi CPL; 
9)  Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; 
10)  Metode pembelajaran; ditambahkan bentuk pembelajaran 
11)  Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap 

pembelajaran; 
12) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi 

tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; 
13)  Kriteria,  
14)  Indikator, dan  
15)  Bobot penilaian; dan 
16)  Daftar referensi yang digunakan 

   (contoh format RPS, terlampir) 
10). RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, minimal 1 kali dalam 1 tahun 
11). Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi 

antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar 
tertentu 

12). Proses pembelajaran di setiap MK dilaksanakan sesuai RPS atau istilah lain 
dengan karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, 
tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa 

13). Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib 
mengacu pada Standar Nasional Penelitian. 

14). Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat 
oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada 
Masyarakat 
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15). Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara 
sistematis dan terstruktur melalui berbagai MK dan dengan beban belajar 
yang terukur. 

16). Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode 
pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk 
mencapai kemampuan tertentu dalam MK dalam mencapai CPL 

17). Metode pembelajaran : diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, 
pembelajaran kolaburatif, pembelajaran koperatif, pembelajaran berbasis 
proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode lainnya untuk 
memenuhi CPL, ≥ 1 metode dalam suatu bentuk pembelajaran 

18). Bentuk pembelajaran dapat berupa: 
a.  Kuliah; 
b.  Responsi dan tutorial; 
c.  Seminar;  
d.  Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan 

19). Bentuk pembelajaran bagi program pendidikan D IV / STr., wajib ditambah 
bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan 

20). Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan 
merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka 
pengembangan sikap, pengetahuan, ketrampilan, pengalaman otentik, serta 
meningkatkan kesejahteran masyarakat dan daya saing bangsa. 

21). Bentuk pembelajaran bagi program pendidikan DIV/S.Tr wajib ditambah 
bentuk pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). 

22). Bentuk pembelajaran berupa PkM merupakan kegiatan mahasiswa di bawah 
bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan IPTEK untuk memajukan 
kesejahteran masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

23). Beban belajar mahasiswa, dinyatakan dalam besaran sks 
24). Semester : pembelajaran efektif paling sedikit 16 minggu, termasuk UTS dan 

UAS 
25). Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester 
26). Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan: 

Program Lama studi maksimal  
(Tahun akademik) 

Jumlah sks  
(minimal) 

D III 5 108 

D IV / ST 7 144 
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27). Lama waktu pembelajaran untuk 1 sks  

Bentuk pembelajaran 

menit / minggu / semester 

Tatap 
Muka 

Penugasan 
terstruktur 

Kegiatan 
mandiri 

Kuliah, responsi, atau tutorial 50 60 60 

Seminar atau bentuk lain yang 
sejenis 

100 0 70 

Praktikum, praktik studio, praktik 
bengkel, praktik lapangan, 
penelitian, pengabdian kepada 
masyarakat, dan/atau proses 
pembelajaran lain yang sejenis 

170 0 0 

Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain 
ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian 
pembelajaran 

 
28). Beban belajar yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 semester pada 

tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh 
empat) sks per semester pada semester berikut. Mahasiswa berprestasi 
akademik tinggi dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) > 3,00 dan 
memenuhi etika akademik. 

 

F. Sistem Penilaian 

Beberapa ketentuan tentang Sistem Penilaian 
1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian 

proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan CPL, 
2)  Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: 

a.  Prinsip penilaian (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan 
yang dilakukan secara terintegrasi) 

b.  Teknik dan instrumen penilaian  

 Tehnik penilaian : observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes 
lisan, dan angket 

 Instrumen penilaian : penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau 
penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. 

 Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. 
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 Penilaian pengetahuan, ketrampilan umum, dan keterampilan khusus 
dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan 
instrument.  

 Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan 
instrumen penilaian. 

c.  Mekanisme dan prosedur penilaian  

 menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, 
kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai 
sesuai dengan rencana pembelajaran; 

 melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, 
instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat 
prinsip; 

 memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan 
hasil penilaian kepada mahasiswa; dan 

 mendokumentasikan penilaian proses dan hasilbelajar mahasiswa 
secara akuntabel dan transparan. 

 Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan 
pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil 
observasi, dan pemberian nilai akhir. 

 Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui 
penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang. 
 

d.  Pelaksanaan penilaian; 

 Sesuai rencana 

 Dapat dilakukan oleh: 
 dosen pengampu atau tim dosen pengampu 
 dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan 

mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau 
 dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan 

mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan 
e.  Pelaporan penilaian;  

 Hasil penilaian mata ajar dikonversi dengan menggunakan nilai 
konversi mutu sebagai berikut  
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PEDOMAN KONVERSI NILAI 
 

Untuk angkatan TA 2016/2017 dan sebelumnya 
 

RENTANG  NILAI HURUF 
 

RENTANG  NILAI HURUF 

86 - 100 4,00 A 
 

62 2,41 C 

85 3,99 A 
 

61 2,33 C 

84 3,87 A 
 

60 2,25 C 

83 3,75 A 
 

59 2,24 C 

82 3,74 A 
 

58 2,16 C 

81 3,66 A 
 

57 2,08 C 

80 3,58 A 
 

56 2,00 C 

79 3,51 A 
 

55 1,99 D 

78 3,50 B 
 

54 1,91 D 

77 3,42 B 
 

53 1,83 D 

76 3,31 B 
 

52 1,75 D 

75 3,25 B 
 

51 1,74 D 

74 3,24 B 
 

50 1,66 D 

73 3,16 B 
 

49 1,58 D 

72 3,08 B 
 

48 1,50 D 

71 3,00 B 
 

47 1,49 D 

70 2,99 B 
 

46 1,41 D 

69 2,87 B 
 

45 1,33 D 

68 2,75 B 
 

44 1,25 D 

67 2,74 C 
 

43 1,24 D 

66 2,66 C 
 

42 1,12 D 

65 2,58 C 
 

41 1,00 D 

64 2,50 C 
 

< 40 0,00 E 

63 2,49 C 
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Mulai  angkatan TA 2017/2018   
 
 
 
 
 

 
 

    Permenistek DIKTI no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

 Hasil penilaian diumumkan ke mahasiswa setelah satu tahap 
pembelajaran sesuai rencana pembelajaran 

 Hasil penilaian CPL di tiap semester dinyatakan dengan Indeks 
Prestasi Semester (IPS). 

 Hasil penilaian CPL pada akhir program studi dinyatakan dengan 
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). 
 

  f.   Kelulusan mahasiswa Program Diploma III dan Diploma IV 

 Kriteria kelulusan  

Kriteira lulus Memuaskan Sangat 
Memuaskan 

Dengan 
Pujian 

1. Menempuh seluruh beban belajar yang 
ditetapkan (terlihat di Ijasah + Transkrip 
Akademik)  

2. Memiliki CPL yang ditargetkan oleh  
Program Studi (terlihat di Surat Keterangan 
Pendamping Ijasah) 

3. IPK Nasional sesuai SNPT adalah ≥ 2,00 
(terlihat di Transkrip Akademik) 

4. NBL (Nilai Batas Lulus) Mata Ajar di 
Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya adalah 
≥ 2.75 dan sasaran mutu 3,00 

2,00 – 2,75 2,76 – 3,50 3,51 – 4,00 

Pedoman Penatausahaan Ijazah,Transkip Akademik,SKPI,Sertifikat Kompetensi Badan PPSDM 

 Lulusan berhak : Gelar,  Ijasah, Transkrip Akademik, Surat keterangan 
pendamping Ijasah (SKPI) dan Sertifikasi Kompetensi (Serkom); 

 Sertifikat Kompetensi diterbitkan oleh Politekinik Kesehatan 
Kemenkes Tasikmalaya dan ditandatangi oleh Direktur Politekinik 
Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya bersama dengan Pimpinan 
Organisasi Profesi; 

 

No Nilai Angka Nilai Huruf Bobot Makna Relatif 

1 86.00 - 100 A 4 Sangat Baik 

2 71.00 -  85.99 B 3 Baik 

3 56.00 -  70.99 C 2 Cukup 

4 40.00 -  55.99 D 1 Kurang 

5 < 40.00 E 0 Sangat Kurang 
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3). Penilaian evaluasi hasil belajar 
a.  Evaluasi hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah sekurang-kurangnya 

merupakan gabungan dari tiga penilaian, yaitu: Pembelajaran teori, terdiri dari 
Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, Tugas, Ujian sisipan.  
Pembelajaran Praktik, terdiri dari : Ujian Praktik, Laporan, Seminar, Nilai Harian 
Praktik, Nilai Sikap 

b. Bobot masing-masing penilaian yang digunakan dapat ditetapkan sama atau 
berbeda, tergantung pada bobot soal/ tugas yang diberikan oleh dosen 
pengampu mata kuliah. 

Contoh: Mata kuliah X 
Mata kuliah “X” bobotnya 2 sks Teori, artinya 2 jam tatap muka dan 0 jam 
praktik. Evaluasinya, misalnya diberi bobot sebagai berikut: 
- Evaluasi tengah semester : 40% 
- Tugas lain : 20% 
- Evaluasi akhir semester : 40% 
Pertimbangan bobot ini ditetapkan oleh dosen pengampu mata kuliah yang 
bersangkutan dan harus diberitahukan kepada mahasiswa pada awal kuliah 

c. Nilai yang diberikan oleh dosen pengampu kepada koordinator MA.Berupa nilai 
mentah rentang 0 – 100 (sesuai dengan penilaian yang dilaksanakan). 

d. Koordinator melakukan rekapitulasi nilai dari tim. Apabila terjadi nilai pecahan 
maka diperlukan pembulatan sebagai berikut: Nilai >0,5 dibulatkan ke atas. 

e. Koordinator Mata Kuliah menyerahkan nilai kepada bagian Penilaian / evaluasi 
berupa Nilai Lambang atau Huruf Mutu dengan disertai nilai hasil rekap dari 
anggota tim pengajar. Bobot masing-masing nilai disesuaikan bobot masing-
masing sks dari pengalaman belajar. Bagian ADAK Program Studi wajib 
mengumumkan nilai 

f. Dosen koordinator mata kuliah bertanggung jawab atas kebenaran nilai akhir 
(Nilai Lambang atau Huruf Mutu), karena nilai akhir (nilai mutu) yang telah 
diumumkan dan ditulis pada KHS tidak dapat diganti. 

g. Perbaikan nilai (nilai mutu) hanya dapat dilakukan dengan menempuh kembali 
kuliah itu pada semester berikutnya atau pada program Remidial. 

h. Jumlah Soal per SKS UTS,UAS, Alokasi Waktu  
Contoh MK 1 SKS, dengan komposisi 40 Pilihan Ganda atau 10 Essay 
Tertutup atau 5 Essay terbuka. 
Alokasi waktu 1 SKS : 50 Menit 
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i. Huruf TL (tidak lengkap) diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan : 
• Belum memenuhi sebagian evaluasi yang ditetapkan, misalnya 

tidak/belum ujian tengah semester atau akhir semester, atau belum 
melengkapi tugas-tugas yang diberikan. 

• Setelah sebagian evaluasi (pada butir 1) dipenuhi mahasiswa dalam waktu 
2 minggu terhitung sejak akhir ujian semester mata kuliah yang 
bersangkutan (telah mengikuti ujian tengah/akhir semester susulan atau 
telah menyerahkan tugas dalam waktu 2 minggu), huruf TL harus diganti 
dengan Nilai Lambang atau Huruf Mutu. 

• Sebagian evaluasi dari butir 1 tidak dipenuhi (tidak mengikuti ujian 
tengah/akhir semester, atau tidak menyelesaikan tugasnya dalam batas 
waktu 2 minggu), maka huruf mutunya menjadi E, atau dosen pengampu 
mata kuliah dapat mengolah sesuai dengan bobot, masing-masing 
evaluasi yang ditetapkan, sehingga mendapat huruf mutu lain. 

• Huruf TL tidak dapat diubah menjadi huruf K (kosong), kecuali bila 
mahasiswa tidak dapat menempuh ujian akhir semester susulan atas 
dasar alasan yang dapat dibenarkan (sakit, mengalami kecelakaan atau 
musibah yang memerlukan perawatan lama). 

i  Huruf K (kosong) diberikan dengan ketentuan: 
• Huruf K diberikan kepada seluruh mata kuliah yang bersangkutan. Dalam 

hal mahasiswa mengundurkan diri atas dasar alasan yang dapat 
dibenarkan (butir 3 di bawah) dari semester yang sedang berjalan, setelah 
lewat waktu perubahan KRS (terhitung 2 minggu sejak kegiatan akademik 
berjalan). 

• Dikenakan pada satu atau beberapa mata kuliah pada semester yang 
bersangkutan. Dalam hal mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian akhir 
semester atas dasar alasan yang dapat dibenarkan (butir 3 di bawah). 
Sehingga tidak dapat mengikuti ujian akhir semester, 

• Alasan yang dapat dibenarkan untuk memberikan huruf K adalah: 
 Sakit atau kecelakaan yang memerlukan perawatan atau proses 

penyembuhan lama yang dinyatakan dengan surat keterangan dari 
dokter spesialis atau RS yang merawatnya. 

 Musibah keluarga yang mengharuskan mahasiswa meninggalkan 
belajarnya dalam waktu lama, dengan dikuatkan surat keterangan yang 
diperlukan. 

• Nilai K tidak dibenarkan untuk penghitungan IP dan IPK. Bagi mahasiswa 
yang memperoleh huruf K bagi seluruh beban studi semesteran, semester 
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yang bersangkutan tidak diperhitungkan dalam batas waktu studi dan tidak 
dianggap sebagai penghentian studi untuk sementara. (cuti akademik) 

• Bila hal tersebut terjadi untuk kedua kalinya, maka semester yang 
bersangkutan, dianggap penghentian studi sehingga mahasiswa hanya 
diperkenankan satu kali mengajukan permohonan menghentikan studi 
sementara. (cuti akademik)  

• Jika mata kuliah yang memperoleh huruf K itu ditempuh kembali pada 
kesempatan lain, huruf mutunya dapat menjadi Nilai Lambang atau Huruf 
Mutu. 

• Bagi mahasiswa yang berhalangan mengikuti UTS/UAS karena sakit maka 
diberi kesempatan UTS/UAS sebelum pelaksanaan yudisium pada 
semester yang bersangkutan dengan menyertakan bukti keterangan sakit 
dari Rumah Sakit. 

j  Nilai Akhir (Nilai Lambang atau Huruf Mutu) yang sah adalah: 
• Nilai akhir (huruf mutu) mata kuliah atau hasil evaluasi akhir suatu mata 

kuliah hanya dianggap sah apabila mahasiswa dan mata kuliah terdaftar 
dalam KRS pada semester yang bersangkutan. 

• Semua nilai akhir (huruf mutu) mata kuliah atau evaluasi akhir suatu mata 
kuliah yang tidak memenuhi persyaratan butir 1 dinyatakan tidak berlaku 
(gugur). 

k  Indeks Prestasi Mahasiswa 
• Indeks Prestasi Semester (IPS) 

Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah angka yang menunjukka prestasi 
atau kemajuan belajar mahasiswa dalam satu semester dan dihitung 
setiap akhir semester. 

Rumus penghitungannya: 

 Jumlah (AM x sks) 
IPS =    ------------------------ 
 Jumlah sks 

AM  =  Angka Mutu 

• Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 
IPK merupakan angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar 
mahasiswa secara kumulatif mulai dari semester pertama sampai 
semester paling akhir dari suatu program studi dan digunakan untuk 
menenetukan kelulusan dari program studi. Rumus perhitungannya : 
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l.  Perbaikan Nilai atau Her 
Perbaikan huruf mutu pada semester ganjil dan genap atau pada program 
remidi. 
• Perbaikan huruf mutu pada semester ganjil dan genap : 

a Her dilaksanakan pada mahasiswa bila nilai ujian utama < NBL, Her 
dilaksanakam maksimal 2x engan soal sama dengan ujian utama. 

b Perbaikan dilakukan pada mahasiswa bila nilai ujian utama > NBL, 
Perbaikan dilakukan maksimal 1x dengan soal yang berbeda dari soal 
ujian utama 

c Bila nilai yang didapat pada saat perbaikan lebih rendah dari nilai awal, 
maka yang dipakai adalah nilai/huruf mutu sebelum perbaikan (yang 
tinggi). 

e Huruf E harus diperbaiki dengan menempuh kembali mata kuliah yang 
bersangkutan pada semester berikutnya atau pada kesempatan 
pertama. Bila guruf E tersebut menjadi nilai > NBL maka huruf mutu 
tersebut dapat diperbaiki lagi sesuai dengan ketentuan perbaikan, jika 
huruf E tersebut  menjadi nilai <NBL, maka huruf mutu tersebut dapat 
dilakukan sesuai dengan ketentuan Her.  

f Pengolahan nilai setelah ujian perbaikan adalah dengan menjumlahkan 
nilai perbaikan dengan penugasan mahasiswa yang sesuai dengan 
bobot/komposisinya. 

g Beban SKS yang dapat diambil untuk perbaikan diserahkan pada 
jurusan masing-masing. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Jumlah (AM x sks) seluruh semester 
IPK =    ------------------------------------------------ 
        Jumlah sks seluruh semester 
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4).  Evaluasi Proses Belajar Mengajar 

a.  Ujian Tengah Semester 
Dilaksanakan pada tengah semester, setelah minggu ke tujuh atau 
delapan (minggu efektif sesuai rencana masing-masing jurusan). 

b. Ujian Akhir Semester 
Persyaratan mengikuti Ujian Akhir Semester: 
• Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang bersangkutan. 
• Memenuhi persyaratan kehadiran sekurang-kurangnya 80% kegiatan 

kuliah secara riil diselenggarakan pada semester yang berjalan. Jika 
kehadiran 60% - 80% mahasiswa terlebih dahulu diberi penugasan. 
Jika kehadiran < 60% mahasiswa harus mengulang perkuliahan untuk 
mata kuliah tersebut. Alasan ketidakhadiran hanya dibenarkan jika 
memenuhi ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggung 
jawabkan. 

• Mengikuti seluruh kegiatan (100%) praktikum laboratorium, kerja 
lapangan, kerja klinik, seminar atau kegiatan sejenis. 

• Sudah menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan mata 
kuliah. 

• Telah mendapatkan bimbingan akademik; 
c. Evaluasi disesuaikan dengan pencapaian tujuan pembelajaran dengan 

ditambah bobot penugasan minimal 20% 
G.  Kelulusan, Wisuda, dan Alumni  

1.  Kelulusan/Yudisium 
Mahasiswa dinyatakan lulus Program Pendidikan Diploma III atau Diploma IV, 
jika memenuhi persyaratan : 
a. Menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan, yang terlihat di Ijasah 

dan Transkrip Akademik 
b. Terlebih dahulu dinyatakan lulus dalam rapat yudisium dan mendapatkan 

surat keterangan lulus (sementara) yang ditandatangani oleh Direktur 
c.    Memiliki CPL yang ditargetkan oleh Program Studi, yang terlihat di Surat 

Keterangan Pendamping Ijasah 
c. Telah menyelesaikan Tugas Akhir dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah (KTI) 

untuk Prodi III atau Skripsi untuk Prodi IV. 
d. IPK ≥ 2.00, yang terlihat di Transkrip Akademik 
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Ketentuan mengenai Tugas Akhir untuk  
a.  Karya Tulis Ilmiah (KTI) untuk Program Diloma III 

Lulusan Progran Diploma III diwajibkan menyusun Tugas Akhir dalam 
bentuk Karya Tulis Ilmiah (KTI). Penyusunan Karya Tulis ilmiah (KTI) ini 
harus memperhatikan kemanfaatan bagi lulusan yang berada pada level 
atau jenjang 5 KKNI sebagai seorang Teknisi atau Analis. 
Kraya Tulis Ilmiah yang disusun menggambarkan kemampuan ketrampilan 
umum dari lulusan Program Diploma III, yaitu : mampu menyusun laporan 
hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih serta mengomuni-
kasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan.  
Karya Tulis Ilmiah dalam bentuk Studi kasus, Kajian deskriptif, Kajian 
terapan atau aplikatif. 

 b.  Skripsi untuk Program Diploma IV 
Lulusan Progran Diploma IV diwajibkan menyusun Tugas Akghir dalam 
bentuk Skripsi (SKRIPSI). Penyusunan Skripsi (SKRIPSI) ini harus 
memperhatikan kemanfaatan bagi lulusan yang berada pada level atau 
jenjang 6 tersebut sebagai seorang Teknisi atau Analis. 
Skripsi yang disusun menggambarkan kemampuan ketrampilan umum 
dari lulusan Program Diploma IV, yaitu : 
1) Mampu mengkaji kasus penerapan IPTEK yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora sesuai  bidang keahliannya dalam 
rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya 
seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi 
desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan 
tinggi;  

2) Mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas 
kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam 
laman perguruan tinggi;  

 
Skripsi untuk Program Diploma IV, dapat berbentuk Kajian Analitik yang 
bersifat Bivariat dengan memperhatikan kemampuan ketrampilan umum di 
atas. 
Lulusan berhak memperoleh 
a. Gelar, sebutan akademik lulusan program diploma terdiri atas: 

1).  Ahli Madya untuk Program Diploma III disingkat A.Md; 
2).  Sarjana Terapan untuk Program Diploma IV disingkat S.Tr; 

b. Ijasah,  
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c. Transkrip Akademik,  
d. Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI), dan  
e. Sertifikasi Kompetensi (Serkom), yang diterbitkan oleh Politekinik 

Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya dan ditandatangi oleh Direktur 
Politekinik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya bersama dengan 
Pimpinan Organisasi Profesi 

 
2.  Wisuda 

Wisuda adalah suatu upacara pelepasan lulusan yang telah menyelesaikan 
pendidikannya dan dilakukan dalam suatu sidang senat terbuka. Dilanjutkan 
dengan upacara pelepasan lulusan dari suatu institusi pendidikan menjadi 
tenaga kesehatan secara resmi yang dilakukan di masing-masing jurusan. 
Persyaratan Mengikuti Wisuda: 
a. Telah menyelesaikan administrasi (keuangan, buku-buku perpustakaan, 

peralatan laboratorium, dll). 
b.  Telah mengikuti PPKMB dan dinyatakan lulus dengan sertifikat 
c.  Telah dinyatakan lulus dalam Yudisium Akhir Program. 
 
Pelaksanaan Wisuda 
a.  Wisuda dilakukan 1 kali dalam 1 tahun;  
b.  Kepanitiaan wisuda ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Politeknik 

Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya; 
c.  Pelaksanaan wisuda mencakup pelantikan, pengambilan sumpah oleh 

pejabat tertentu (Badan PPKMBDM Kesehatan/ Dinas Kesehatan propinsi) 
atas nama Menteri Kesehatan), pemberian ijasah dan penyerahan lulusan. 

d.  Wisuda dilaksanakan secara terpadu. 
e.  Pakaian wisuda: 

1).  Wisudawan: baju lengan panjang warna putih, mengenakan dasi dan 
celana panjang warna gelap. 

2).  Wisudawati: pakaian nasional. 
3).  Mengenakan toga dan sleborceh sesuai warna yang disepakati 

institusi. 
 

3.  Organisasi Alumni Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya 
a.  Alumni Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya adalah seorang yang telah 

menyelesaikan pendidikannya dan dinyatakan lulus oleh 
Poltekkestersebut. Alumni dapat membentuk organisasi alumni yang 
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bertujuan membina hubungan dengan Poltekkes bersangkutan dalam 
upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan. 

b.  Alumni Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya yang telah lulus, secara 
otomatis menjadi anggota dari organisasi alumni yang bernama Ikatan 
Alumni (ILUNI) Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. 
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BAB V 
PERATURAN AKADEMIK DAN SANKSI 

 
 

A.  Hak dan Kewajiban Mahasiswa 

1.  Mahasiswa mempunyai hak: 
a.  Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk 

menuntut dan mengkaji ilmu sesuai norma dan susila yang berlaku dalam 
lingkungan akademik. 

b.  Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik 
sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan. 

c.  Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program 
studi yang diikuti dan/atau dalam penyelesaian studi. 

d.  Memperoleh layanan informasi berkaitan dengan program studi yang 
diikuti. 

e.  Memanfaatkan sumber daya Politeknik Kesehatan Kemenkes 
Tasikmalaya dalam rangka kelancaran proses belajar sesuai ketentuan 
yang berlaku. 

f.  Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa di Politeknik Kesehatan 
Kemenkes Tasikmalaya. 

g.  Pindah ke Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya yang lain dalam 
bidang kesehatan sejenis sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. 

2.  Mahasiswa mempunyai kewajiban: 
a.  Mematuhi semua peraturan yang berlaku pada Politeknik Kesehatan 

Kemenkes Tasikmalaya termasuk yang diterbitkan oleh masing-masing 
jurusan dan atau prodi. 

b.  Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan 
keamanan sesuai ketentuan yang berlaku. 

c.  Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai peraturan 
yang berlaku. 

d.  Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. 
e.  Menjaga kewibawaan dan nama baik Politeknik Kesehatan Kemenkes 

Tasikmalaya; 
f.  Menjunjung tinggi kebudayaan nasional yang luhur. 
g.  Mengikuti kegiatan kemahasiswaan bagi mahasiswa. 
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B.  Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut 

Pakaian seragam wajib digunakan oleh mahasiswa dalam mengikuti dan 
menjalankan kegiatan pembelajaran baik di kelas, laboratorium, maupun 
klinik/praktik lapangan, jenis, bentuk dan warna pakaian seragam ditetapkan oleh 
Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya dengan berpedoman pada ketentuan yang 
berlaku, dan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai kesopanan 
dan kepraktisan. Bagi mahasiswa yang memakai busana muslim, warna kerudung 
sesuai dengan yang telah ditentukan. 
Selama berada di lingkungan kampus, mahasiswa dilarang: 
1.  Memakai baju kaos dan celana/rok jeans. 
2.  Memakai cadar, rok mini. 
3.  Berambut gondrong dan dikucir. 
4.  Memakai sandal/sepatu yang diperlakukan sebagai sandal. 
5.  Bertindik,dan tato. 
6.  Membawa senjata api 
7.  Merokok/Miras/menggunakan/ mengedarkan Narkoba 
 

C.  Pelanggaran dan Sanksi Akademik 
Jenis sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar peraturan 
pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat berupa: 
a. Tidak diperkenankan mengikuti kuliah (teori/praktik) 
b. Peringatan akademik berupa teguran lisan dan tertulis. 
c. Pemberhentian sementara untuk jangka waktu tertentu (skorsing). 
d. Pemberhentian tetap/pemutusan studi. 

1.  Pelanggaran/perbuatan yang menyebabkan mahasiswa tidak diperkenankan 
mengikuti kegiatan pembelajaran antara lain: 
a.  Tidak menyelesaikan dan atau tidak memiliki kartu registrasi dan KRS 

pada waktu yang ditetapkan. 
b.  Pada waktu perkuliahan/pembelajaran tidak mengenakan pakaian 

seragam yang telah ditentukan  
c. Tidak membawa perlengkapan yang ditentukan saat mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 
Tenaga pendidik mempunyai kewenangan untuk menyatakan seseorang 
mahasiswa boleh atau tidak diperkenankan mengikuti kegiatan pembelajaran. 

2.  Kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran perlu mendapat teguran 
lisan dan tertulis 1 hingga 3 kali. 
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a.  Mahasiswa yang melakukan pelanggaran/perbuatan yang menyebabkan 
mahasiswa mendapat teguran lisan, yaitu : 
1)  Tidak menjaga dan memelihara kebersihan dan ketertiban 

lingkungan. 
2)  Berlaku kurang/tidak sopan terhadap tenaga kependidikan, pegawai, 

sesama mahasiswa atau orang lain misalnya tamu institusi. 
3)  Mengganggu kelancaran dan ketertiban proses belajar mengajar. 
4)  Melanggar peraturan dan tata tertib, 
Teguran lisan diberikan oleh tenaga pendidik/ kependidikan atau tenaga 
(struktur/fungsional institusi pendidikan) langsung kepada mahasiswa 
yang melanggar. Hal tersebut diinformasikan kepada Kaprodi untuk 
dibuatkan catatan/arsip. 

b.  Pelanggaran perbuatan yang menyebabkan mahasiswa mendapat teguran 
tertulis 1-3, antara lain: 
1)  Memiliki nilai Indek Prestasi (IP) kurang dari atau sama dengan 2.00 

pada akhir semester dan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) di 
bawah 2.00. 

2)  Jumlah jam ketidakhadiran tanpa keterangan mencapai maksimal 
20% jam kuliah. 

3)  Melalaikan kewajiban administrasi pada semester berjalan. 
4)  Melanggar tata tertib setelah mendapat 3 (tiga) kali teguran lisan. 
Sanksi teguran tertulis bersifat akumulatif dan berlaku untuk kurun waktu 1 
(satu) semester. Teguran tertulis dikeluarkan oleh Direktur yang ditujukan 
kepada mahasiswa yang bersangkutan dan ditembuskan kepada orang 
tua/wali, dan dilakukan pencatatan. 

c.  Skorsing diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran 
antara lain: 
1).  Memiliki nilai IPS di bawah 2.00 pada akhir semester dan atau nilai 

IPK di bawah 2,00, setelah mendapat teguran tertulis ketiga. 
2).  Jumlah ketidakhadiran tanpa keterangan mencapai maksimal 50% jam 

kuliah. 
3).  Melalaikan kewajiban administratif pada semester berjalan (kumulatif). 
4).  Melanggar tata tertib setelah melanggar hukum dan atau tindak pidana 

seperti penyalahgunaan narkotika, miras (mabuk di area kampus), 
mencuri, dan sejenisnya. Penanganan masalah pidana diserahkan 
kepada yang berwajib  
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5). Melakukan pelanggaran etika akademik seperti misalnya terbukti 
mengerjakan soal ujian mahasiswa yang tidak hadir, plagiat makalah, 
laporan, tugas akhir, dll. Sebelum dikeluarkan surat skorsing terlebih 
dahulu dilakukan pemanggilan terhadap mahasiswa yang 
bersangkutan. Dalam pertemuan penjelasan atas pemanggilan 
tersebut dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Pudir III 
bidang kemahasiswaan dan mahasiswa yang bersangkutan, 
disaksikan oleh bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan 
yang bersangkutan dan ditembuskan kepada orangtua/wali dan arsip 
di bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan. 

d.  Apabila setelah skorsing tidak ada tanggapan, maka dapat dikeluarkan 
sanksi berupa pemberhentian tetap/pemutusan studi. Pemutusan studi 
dapat pula diberikan apabila: 
1).  Tingkat kelulusan semester I dan II kurang dari 60% mata kuliah 

semester tersebut. 
2).  Tidak mengikuti kegiatan pembelajaran tanpa alasan yang dapat 

dibenarkan pada semester I dan atau II atau 2 (dua) semester 
berturut-turut (2 semester). 

3).  Melalaikan kewajiban administrasi selama semester berturut-turut 
atau semester berlainan. 

4).  Telah melampaui batas masa studi yang diperkenankan (lebih dari 10 
semester untuk D-lll dan 14 semester untuk D-IV). 

5).  Melakukan pelanggaran hukum, tindak pidana, serta melakukan 
pencurian baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus, terlibat 
dalam organisasi terlarang. 

6).  Melakukan pelanggaran etika moral dan profesi termasuk melakukan 
perkelahian baik dilingkungan maupun di luar kampus dan tindakan 
yang mencemarkan dan atau merusak citra Poltekkes Kemenkes 
Tasikmalaya; 

7).  Melakukan pelanggaran etika akademik serta melakukan plagiat makalah, 
laporan, dan tugas akhir, dll. 

Pemutusan studi mahasiswa ditetapkan oleh Direktur berdasarkan usulan 
Ketua Jurusan. Dalam proses penerbitan surat keputusan pemutusan studi, 
terlebih dahulu dilakukan pemanggilan kepada mahasiswa oleh Pudir III bagian 
kemahasiswaan yang disaksikan struktural institusi (bagian administrasi 
akademik dan kemahasiswaan) atau tenaga kependidikan / PA dan 
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ditandatangani oleh seluruh yang hadir. Selanjutnya dikeluarkan surat 
keputusan studi oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya untuk 
disampaikan kepada orang tua/wali, Pusdiksdmkes, dan pihak-pihak lain yang 
berkepentingan. 
 

D.  Batas Waktu Proses Pebelajaran 
Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan dan lulus dari satu program yang 
ditempuh apabila memenuhi ketentuan: 
a.  Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan. 
b.  Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2.00. 
c.  Tidak terdapat huruf mutu E dan D. 
d.  Telah menyusun dan menulis laporan tugas akhir dan/atau sejenisnya yang 

dipersyaratkan dan sekurang-kurangnya memperoleh huruf mutu B setelah 
diuji. 

 
E.  Peraturan Cuti Akademik 

1.  Cuti akademik adalah masa istirahat dari kegiatan akademik pada waktu 
tertentu selama mahasiswa mengikuti pendidikan. 

2.  Cuti akademik diberikan selama 2 semester berurutan ataupun tidak. 
3.  Cuti akademik untuk D-lll dan D-IV hanya diberikan apabila mahasiswa yang 

bersangkutan telah mengikuti minimal 2 semester masa studinya. 
4.  Apabila cuti akademik dengan alasan kesehatan, harus ada rekomendasi dari 

dokter pemerintah sedangkan cuti akademik dengan alasan tugas negara 
harus disertai surat tugas yang ditandatangani oleh Direktur Poltekkes 
Kemenkes Tasikmalaya. Sedangkan cuti akademik di luar alas an tersebut di 
atas disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. 

5.  Mahasiswa yang akan mengambil cuti akademik mengajukan permohonan 
kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya melalui Ketua Jurusan 
selambat-lambatnya satu bulan sebelum dimulainya cuti akademik di atas 
materai Rp. 6000,- dan diketahui oleh wali/orang tua. Surat keputusan cuti 
akademik akan diterbitkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya; 

6.  Setelah menjalani cuti akademik mahasiswa berkewajiban melapor kembali 
secara tertulis kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya melalui 
Ketua Jurusan dan melakukan registrasi. 
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7.  Bagi mahasiswa yang mengambil cuti hamil/melahirkan diperkenankan 
sepanjang memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dan akan diperhitungkan 
sebagai cuti akademik. 

8.  Cuti akademik dihitung masa studi. 
 
F.  Pengunduran Diri 

1.  Mahasiswa mengajukan pernyataan pengunduran diri disertai alasan 
pengunduran diri yang diketahui oleh orangtua/wali dengan materai 
Rp.6.000,00 ditujukan kepada Ketua Jurusan. 

2.  Ketua Jurusan meneruskan surat pengunduran diri dari mahasiswa ke Direktur 
Politeknik Kesehatan Tasikmalaya dengan melampirkan surat pernyataan 
pengunduran diri mahasiswa. 

3.  Direktur menerbitkan SK Pengunduran Diri Mahasiswa, dengan tembusan 
kepada Sekjen Kemenkes, Irjen Kemenkes, Ka. Badan PPKMBDM Kesehatan, 
Kapusdiksdmkes, Kadinas Kesehatan Propinsi Tasikmalaya, Ketua Jurusan 
yang bersangkutan. 
 

G.  Perpindahan Pendidikan 

Perpindahan mahasiswa dari satu institusi diknakes ke institusi diknakes 
diperkenankan. Institusi yang dituju/penerima dapat berbeda status kepemilikan 
dan atau minimal sama strata akreditasi dari institusi asal/pengirim. Hal yang perlu 
diperhatikan dalam perpindahan mahasiswa sebagai berikut: 
1.  Perpindahan tersebut tidak berlangsung antar institusi diknakes dalam satu 

kota. 
2.  Perpindahan terjadi karena alasan mengikuti kepindahan orang tua/wali atau 

kepindahan keluarga bagi mahasiswa tugas beIajar. 
3.  Perpindahan bukan karena putus pendidikan. 
4.  Masih mengikuti pendidikan, minimal berada pada semester II dan maksimal 

semester V. 
5.  Mendapat izin dari institusi asal dan memenuhi ketentuan yang berlaku pada 

institusi penerima misalnya daya tampung, anggaran dan sebagainya. 
6.  Mengikuti tes penempatan (placement test) di institusi penerima sebagai 

langkah awal pembinaan/bimbingan mahasiswa yang bersangkutan 
(placement test bukan untuk mengukur/menilai diterima atau tidaknya seorang 
mahasiswa pindahan) 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Panduan akademik ini disusun sebagai panduan operasional dalam penyelenggaraan 
pendidikan di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya baik bagi mahasiswa, dosen, maupun 
tenaga administrasi. Ketentuan yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur dan 
ditentukan kemudian. 
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FORMAT RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER / RPS (dapat dikembangkan) 
 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
Semester Ganjil / Genap Tahun Kuliah ...  

 

A. Karakteristik Mata Kuliah 

Perguruan Tinggi Politeknik Kesehatan Kemenkes ... 

Jurusan ... 

Program Studi Diploma III / IV ... 

Mata Kuliah / Kode ...                                          / ... 

Beban studi ... sks (... sks Teori; ... sks Praktik) 

Semester ... 

Pengampu ... 

 

B. Karakteristik Pembelajaran 

Capaian Pembelajaran Program 

Studi yang dibebankan pada 

MK (urutan sesuai SNPT) 

Perhatikan :  
MATRIK KETERKAITAN CPL 
DENGAN MATA KULIAH 
 
DULU NAMANYA “STANDAR 
KOMPETENSI” 

1. Sikap (Umum, Khusus, Spesifik) 
1.1. (Sikap umum)  KKNI / SNPT 
1.2. (Sikap khusus)  Kurikulum Inti 
1.3. (Sikap spesifik)  Kurikulum 

Institusi 
 

2. Pengetahuan (umum, khusus, spesifik) 
2.1. (Pengetahuan umum)  KKNI / 

SNPT 
2.2. (Pengetahuan khusus)  Kurikulum 

Inti 
2.3. (Pengetahuan spesifik)  

Kurikulum Institusi 
 

3. Ketrampilan (umum, khusus, spesifik) 
3.1. (Ketrampilan umum)  KKNI / 

SNPT 
3.2. (Ketrampilan khusus)  Kurikulum 

Inti 
3.3. (Ketrampilan spesifik)  Kurikulum 
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Institusi 

Kemampuan akhir yang 

direncanakan pada tiap tahap 

pembelajaran untuk memenuhi 

CPL (Capaian Pembelajaran 

Mata Kuliah / CP-MK)  

DULU NAMANYA 

“KOMPETENSI DASAR atau 

TIK” 

Kemampuan akhir yang 

diharapkan atau Capaian 

Pembelajaran Mata Kuliah, 

diidentifikasi menggunakan Kata 

Kerja Operasional (KKO) yang 

bisa diukur dan menjadi 

acuan dalam penyusunan 

instrumen evaluasi, a.l. 

1. Mampu menyebutkan ...  

2. Mampu menjelaskan .... 

3. Mampu mendeskripsikan .... 

4. Mampu mengidentifikasi .. 

5. Mampu membedakan ... 

6. Mampu membandingkan .... 

7. Mampu menghitung ... 

8. Mampu memperagakan ... 

9. Mampu menyusun ... 

10. Mampu merancang ... 

11. Mampu merangkai ... 

12. Mampu menganalisa ... 

13. Dll 

 

Mampu : 

1. ... 

2. ... 

3. Dst 
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Bahan Kajian 
(Materi yang akan disampaikan)  
Dulu namanya “Pokok 
Bahasan / Sub Pokok 
Bahasan” 

1. BK ... 
2. BK ... 
3. dst 

Metode dan bentuk 

pembelajaran 

Metode pembelajaran : 
1. ... 
2. dst 

Bentuk pembelajaran : 
1. ... 
2. dst 

Tugas yang harus diselesaikan oleh 

mahasiswa 

Tugas yang harus diselesaikan adalah 
1. ... 
2. dst 
(misal : menyusun resume tiap bahan 
kajian, menyusun resume akhir mata 
kuliah, menyelesaikan tugas-tugas 
terstruktur, melakukan praktikum di 
laboratorium, melakukan praktikum di 
lapangan, melakukan penelitian 
sederhana terkait MK, melalukan 
Pengabmas terkait MK ini, dll)  

Penilaian akhir (aspek dan bobot) Contoh formula penilaian (dapat 
dikembangkan, seragam untuk semua MK) 
1. Penilaian Teori (.. SKS) : 

1.1. Ujian Tulis   = .. % 
terdiri dari : 
1.1.1 Ujian tengah Semester = .. % 
1.1.2 Ujian Akhoir Semester  = .. % 

1.2. Penugasan  = .. % 
2. Penilaian Praktik (.. SKS) : 

2.1. Kehadiran & sikap               = .. % 
2.2. Aktifitas Praktik  = .. % 
2.3. Laporan Praktik  = .. %  
2.4. Ujian Praktik  = .. % 
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3. Nilai Akhir Mata Kuliah, dengan bobot .. 
sks =  

(.. x Nilai Teori) + (..x Nilai Praktikum) 
                           ..  

Referensi 1. ... 

2. dst 

 

C. Uraian Jadwal Pembelajaran (bisa dalam bentuk landscape) 

No 
Minggu 
ke (tgl) 

Kemam
puan 
akhir 
yang 

diharapk
an 

(CP MK) 

Bahan 
Kajian 
(materi 

ajar) 

Metode 
Pembe
lajaran 

*) 

Bentuk 
Pembe
lajaran 

**) 
Alokasi 
waktu 
(menit) 

Penilaian ****)  
Dos
en 

Kriteria 
(C-P-

A) 

Indi
kat
or  

Bob
ot 

(%) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

     

 Teori = ... 
menit 
dan/atau  
Praktik ... 
menit 

   

 

     
 Total 

waktu 
***) 

   
 

 
Penjelasan untuk : 
 
*) Metode pembelajaran : diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran 

kolaburatif, pembelajaran koperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran 
berbasis masalah, atau metode lainnya untuk memenuhi CPL, ≥ 1 metode dalam 
suatu bentuk pembelajaran 
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**) Bentuk pembelajaran dapat berupa: a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; 
d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. Bentuk 
pembelajaran bagi program pendidikan D IV / ST wajib ditambah bentuk 
pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan dibawah 
bimbingan dosen. Bentuk pembelajaran bagi program pendidikan DIV/ST wajib 
ditambah bentuk pembelajaran berupa PkM dibawah bimbingan dosen 

 
***) Total waktu : 

 Jika MK = 1 sks Teori, maka Total waktu = 50 menit x 16 kali = 800 menit ( 2 sks T = 2 
x 800 menit) 

 Jika MK = 1 sks Praktik, maka Total waktu = 170 menit x 16 = 2.720 menit (2 sksk P = 2 
x 2.720 menit) 

 Jika MK = 1 sks teori + 1 sks Praktik, maka Total waktu = 800 menit (T) + 2.720 menit 
(P) 

 Dst 
 

****) “Penilaian” : 
1. Kriteria Penilaian, berisi :  

 C  (Cognitive) melalui PBT, CBT, Studi kasus, dll  C1, C2, C3, dst 

 P (Psikomotor) melalui praktik di laboratorium, di lahan, di bengkel, Tugas dan 
Laporan, dll  P1, P2, P3, dst 

 A (Affective) melalui sosiometri, self assessment, kehadiran, aktifitas di kelas, aktifitas 
diskusi, dll  A1, A2, A3, dst 

2. Indikator Penilaian,  berisi indikator yang dapat menunjukan pencapaian kemampuan 
yang dicanangkan, atau unsur kemampuan yang dinilai, bisa secara : 

 Kualitatif, misal : ketepatan analisis, kerapian sajian, Kreatifitas ide, kemampuan 
komunikasi, Ketepatan menjawab di Ujian (menjelaskan, mendeskripsikan, 
mengidentifikasi, memperagakan, melaksanakan, dll), Kelengkapan isi resume, 
Kelengkapan isi Laporan Tugas, Kelengkapan isi laporan Praktikum. 

 Kuantitatif, misal : banyaknya kutipan acuan/unsur yang dibahas, kebenaran 
hitungan, kebenaran menjawab di PBT/CBT/studi kasus/dll. 
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3. Bobot Penilaian, disesuaikan dengan waktu yang digunakan untuk membahas atau 
mengerjakan tugas, atau besarnya sumbangan suatu kemampuan terhadap 
pencapaian kompetensi mata kuliah tersebut, dapat dinyatakan dalam bentuk “%” atau 
proporsi atau skor maksimal. 

       
 
 
 
  ........................, ...................., 20 ... 

Mengetahui 
Ketua Program Studi Diploma III / IV ... 

 
------------------------------ 

Tim Dosen 
1. ... 
2. ... 
3. ... 

 
Menyetujui 

Ketua Jurusan ... 
----------------------------------- 
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Contoh Form Feedback hasil koreksi UTS/UAS/Tugas/Laporan (bisa 
dikembangkan) 

KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES TASIKMALAYA 

JURUSAN ... 
PROGRAM STUDI DIPLOMA III / IV ... 

Alamat  : ... 

 
BUKTI PENERIMAAN 

HASIL KOREKSI (Feedback) : UTS / UAS / TUGAS / LAPORAN 
 
Pada hari ini ...               tanggal ...                         , yang bertanda tangan di bawah ini 
a.n. mahasiswa (perwakilan), menyatakan telah menerima HASIL KOREKSI 
(Feedback): UTS / UAS / TUGAS / LAPORAN *) untuk : 

- Mata Kuliah : ... 
- Semester  : ... 
- Tahun Akademik : ... 
- Pokok Bahasan : 1. ...      

  2. ... 
  3. dst. 

Demikian pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 
..., ... 

Tim Dosen Pengampu : 
1. ...                                             (...                   

) 
2. ...                                             (...                   

) 

a.n. Mahasiswa (perwakilan) 
 
 

-------------------------------------- 
NIM. ...               

        
Mengetahui 

Ketua Program Studi 
Diploma III / IV ... 

 
 

---------------------------------- 
NIP.  

Ket. *) Coret yang tidak perlu 
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Contoh STK (Surat Tanda Kelulusan) 

KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES TASIKMALAYA 

JURUSAN ... 
PROGRAM STUDI DIPLOMA III / IV ... 

Alamat  : ... 

 
SURAT TANDA KELULUSAN 

NO………………………….. 
 
 

Berdasarkan hasil Rapat Yudisium bagi mahasiswa Program 
Studi……………….Jurusan………….Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya Tahun 
Akademik……………yang diselenggarakan pada hari……………..tanggal……….jam….. 
menyatakan bahwa : 
 
Nama  : 
NIM  : 
IPK  : 
Predikat  : 
 
Dinyatakan              
 
dan mendapatkan gelar Ahli Madya …………………(A.Md…) bagi program studi D III, 
serta gelar Sarjana Terapan………..(S.Tr…..) bagi program studi D IV. 
 
Surat Tanda Kelulusan (STK) ini dapat dipergunakan sampai dengan Ijazah diterbitkan. 
 
 

…………………, …………………. 
         Direktur, 

 
 
 

              ………………………………. 
                  NIP.  

 LULUS 
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Contoh Format KHS 

KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES TASIKMALAYA 

JURUSAN ... 
PROGRAM STUDI DIPLOMA III / IV ... 

Alamat  : ... 

 

KARTU HASIL STUDI 

(KHS) 

TAHUN AKADEMIK……../…….. 

 

NAMA MAHASISWA : 

NIM   : 

SEMESTER  : 

 

No KODE MK MATA 

AJARAN 

SKS HASIL NILAI 

x SKS NILAI MUTU 

1       

2       

3       

dst       

JUMLAH    

INDEK PRESTASI SEMESTER   

INDEKS PRESTASI KUMULATIF  

 

 

 

Tasikmalaya,………………… 

      Ketua Program Studi 

 

 

 

 

…………………………….. 

NIP………………………... 
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