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KATA PENGANTAR

Buku Peraturan Pokok Akademik ini sudah beberapa kali dilakukan penyempurnaan,

baik dari segi struktur maupun substansinya. Peraturan Pokok Akademik tahun 1992

kemudian direvisi tahun 2005, dan selanjutnya mendapat revisi tahun 2012, serta saat ini

direvisi kembali tahun 2017. Adapun alasan penyempurnaan Peraturan Pokok Akademik

Universitas HKBP Nommensen misalnya didirikannya Program Pascasarjana tahun 2002 ,

Fakultas Kedokteran pada tahun 2008, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) tahun 2009, dan

terakhir menyesuaikan dengan perubahan kurikulum dari berbasis kompetensi menjadi

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Peraturan Pokok Akademik ini digunakan

sebagai acuan bagi pengelolaan bidang akademik di program Diploma, Sarjana, dan

Pascasarjana. Ketentuan-ketentuan yang termuat di dalamnya berisi ketentuan normatif

akademik Universitas HKBP Nommensen, yang disesuaikan dengan kondisi yang ada dan

mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan selesainya revisi ini, diharapkan seluruh Civitas Akademika Universitas

HKBP Nommensen dapat mengetahui, memahami, melaksanakan serta mentaati semua

peraturan/ketentuan umum yang tercantum pada buku Peraturan Pokok Akademik ini,

sehingga pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas HKBP

Nommensen dapat terselenggara dengan baik. Peraturan Pokok Akademik ini berlaku sejak

Tahun Akademik 2017/2018.

Terima kasih kami ucapkan kepada Tim Revisi Peraturan Pokok Akademik

Universitas HKBP Nommensen, Para Pimpinan Universitas HKBP Nommensen, Komisi

Akademik dan Senat Universitas HKBP Nommensen, serta semua pihak yang telah berperan

dalam revisi Peraturan Pokok Akademik ini. Semoga Peraturan Pokok Akademik ini dapat

memenuhi sasaran dan bermanfaat bagi kita semua.

Demikian Peraturan Pokok Akademik Universitas HKBP Nommensen tahun 2017 ini

disusun untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses kegiatan akademik di

lingkungan Universitas HKBP Nommensen. Shaloom.

Medan, 05 April 2017

Rektor,

Dr. Ir. Sabam Malau
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Dalam Peraturan Pokok Akademik ini yang dimaksud dengan:
1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang

mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor,
diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat
yang dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh
perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan
Tinggi.

3. Universitas HKBP Nommensen yang selanjutnya disingkat UHN dan dalam
bahasa Inggris disebut Nommensen HKBP University (NHU) adalah Perguruan
Tinggi Swasta berbadan hukum yang diselenggarakan oleh Yayasan Universitas
HKBP Nommensen.

4. Senat Universitas HKBP Nommensen adalah lembaga normatif tertinggi di
Universitas HKBP Nommensen.

5. Rektor adalah Rektor Universitas HKBP Nommensen.
6. Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada

penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
7. Pendidikan Profesi adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan

penerapan keahlian tertentu.
8. Pendidikan Vokasi adalahpendidikan yang diarahkan terutama pada keahlian

terapan tertentu.
9. Ketua Lembaga adalah ketua lembaga di lingkungan Universitas HKBP

Nommensen.
10. Fakultas adalah himpunan sumberdaya pendukung yang dapat dikelompokkan

menurut jurusan atau departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola
pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disipling ilmu
pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

11. International College atau Fakultas Internasional adalah unsur pelaksana setara
fakultas untuk melakukan kegiatan dalam bidang akademik dan non-akademik
termasuk internasional.

12. Departemen/jurusan adalah unsur dari fakultas yang menyelenggarakan
pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi untuk jenjang Diploma, Sarjana,
dan/atau Pascasarjana.

13. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang
memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan
akademik, vokasi, dan/atau profesi.

14. Bagian adalah unsur pelaksana fakultas yang mendukung penyelenggaraan
Program Studi jalur akademik dan profesional dalam sebagian atau satu bidang
ilmu pengetahuan tertentu.
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15. Laboratorium/Studio adalah unit pelaksana akademik di dalam satu
Departemen/Jurusan atau Program Studi/Bagian yang mengampu/didukung oleh
sabagian atau satu cabang ilmu pengetahuan yang menyelenggarakan dua atau lebih
mata kuliah.

16. Dekan adalah pimpinan fakultas dan international college di lingkungan
Universitas HKBP Nommensen yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap
penyelenggaraan pendidikan di masing-masing fakultas.

17. Ketua dan Sekretaris Departemen/Jurusan adalah pengelola Departemen/Jurusan di
lingkungan Universitas HKBP Nommensen.

18. Ketua dan Sekretaris Program Studi/Bagian adalah pengelola Program Studi/Bagian
di lingkungan Universitas HKBP Nommensen.

19. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

20. Dosen Pembimbing Akademik adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan
keahliannya diangkat oleh Ketua Program Studi/Bagian untuk memberikan
bimbingan akademik kepada mahasiswa.

21. Dosen Pembimbing Tugas Akhir adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan
dan keahliannya ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Program Studi/Bagian
untuk memberikan bimbingan penulisan Laporan, Skripsi, Tesis, atau Disertasi.

22. Dosen Tamu adalah seseorang yang oleh karena keahliannya dimintakan untuk
memberikan mata kuliah yang dilakukan secara berkala pada satu kegiatan
akademik.

23. Profesor yang selanjutnya disebut Guru Besar adalah jabatan fungsional tertinggi
bagi Dosen di Universitas HKBP Nommensen.

24. Pertukaran Dosen (Lecturer Exchange) adalahkegiatan pertukaran dosen antara dua
perguruan tinggi dalam dan luar negeri yang meliputi kegiatan akademik dan/atau
seni yang didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.

25. Beban Tugas Dosen adalah jumlah pekerjaan yang wajib dilakukan oleh seorang
Dosen Universitas HKBP Nommensen sebagai tugas institusional dalam
pelaksanaan fungsi pendidikan tinggi yang dinyatakan dengan Ekuivalensi Waktu
Mengajar Penuh (EWMP).

26. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) adalah penyetaraan beban tugas
Dosen dalam pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat,
pembinaan sivitas akademika, dan administrasi dan manajemen ke dalam bentuk
Satuan Kredit Semester.

27. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di Universitas
HKBP Nommensen.

28. Mahasiswa baru adalah seseorang yang baru pertama kali terdaftar sebagai peserta
didik pada jenjang Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, dan/atau Doktor di
Universitas HKBP Nommensen.

29. Mahasiswa Asing adalah seseorang yang bukan warga negara Indonesia yang telah
mendapatkan izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk menjadi peserta
didik pada jenjang pendidikan tinggi di Universitas HKBP Nommensen.
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30. Kebebasan akademik adalah kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan
Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.

31. Kebebasan mimbar akademik adalah wewenang professor dan/atau Dosen yang
memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan
bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu
dancabang ilmunya.

32. Otonomi keilmuan adalah otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu
Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan,
mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah,
metode keilmuan, dan budaya akademik.

33. Kelas Internasional adalah program kegiatan akademik yang ditujukan bagi
mahasiswa Indonesia dan/atau asing, yang dalam proses pembelajarannya
menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

34. Pertukaran Mahasiswa (Student Exchange) adalah kegiatan pertukaran mahasiswa
antara dua perguruan tinggi dalam dan luar negeri yang meliputi kegiatan akademik
dan/atau seni yang didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.

35. Program kembaran (Twinning Program) adalah program pendidikan pada jenjang
atau tahap pendidikan yang sama yang dilakukan oleh Universitas HKBP
Nommensen dengan perguruan tinggi lain di dalam atau di luar negeri yang
berbentuk joint degree atau double degree dimana terdapat saling pengakuan hak
dan kewajiban masing-masing pihak melalui suatu kesepakatan formal tertulis yang
berkekuatan hukum.

36. Joint degree adalah program kembaran yang merupakan satu kesatuan program
(major) dimana pelaksanaannya melibatkan Universitas HKBP Nommensen dan
satu atau lebih perguruan tinggi lain.

37. Double degree adalah program kembaran yang merupakan dua program (major)
yang berbeda yang diselenggarakan bersama oleh Universitas HKBP Nommensen
dan satu atau lebih perguruan tinggi lain dan diutamakan menghasilkan dua atau
lebih tugas akhir.

38. Peraturan Pokok Akademik Universitas HKBP Nommensen merupakan peraturan
yang mengatur hal-hal pokok berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan
pengajaran, sebagai realisasi sistem kredit yang ditentukan pemerintah dengan ciri
khas Universitas HKBP Nommensen yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK)
Rektor.

39. Petunjuk Pelaksanaan adalah peraturan yang diterbitkan oleh Dekan dan/atau Ketua
Lembaga sebagai pelimpahan wewenang Rektor.

40. Petunjuk Teknis adalah peraturan yang diterbitkan oleh Ketua Program
Studi/Bagian sebagai pelimpahan wewenang dari Dekan.

41. 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.

42. Semester adalah satuan waktu terkecil yang menyatakan lamanya suatu program
pendidikan dalam jenjang pendidikan. Satu semester setara dengan jumlah 16
sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadual lainnya, berikut kegiatan
iringannya termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian. Minggu perkuliahan
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disediakan 14 minggu dan perkuliahan 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan
setelah UTS. Mahasiswa yang boleh mengikuti UAS wajib memiliki kehadiran
minimal 75% dari 14 kali pertemuan (11 kali pertemuan). Kuliah dimulai awal
September dan perkuliahan telah selesai pada bulan Desember sehingga UAS
dilaksanakan di minggu II Januari tahun berikutnya.  UTS/UAS tidak ada minggu
tenang.

43. Satuan Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang
menggunakan satuan kredit guna menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja
Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.

44. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan, baik mengenai isi maupun
bahan kajian, pelajaran serta cara penyampaian, dan penilaian terhadap hasil-
hasilnyayang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar
mengajaryang disusun menurut acuan kurikulum di perguruan tinggi.

45. Konversi Mata Kuliah adalah satu proses perubahan dan atau peralihan mata kuliah
akibat dari dilakukannya perubahan kurikulum, pertukaran mahasiswa dalam
program kembaran dan/atau mahasiswa pindahan.

46. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah
kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan,
menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan
kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja
sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

47. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar
pada suatu lingkungan belajar.

48. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi
pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

49. Kuliah Semester Pendek adalah satu proses kegiatan akademik yang ditujukan
untuk mempercepat masa studi mahasiswa.

50. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk
meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

51. Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan
kedudukannya dalam KKNI;

52. Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui
oleh masyarakat;

53. Kalender Akademik adalah agenda dan jadwal kegiatan akademik selama satu
tahun akademik yang telah ditetapkan oleh universitas.

54. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah penjelasan secara garis besar tentang
satu mata kuliah yang berisikan capaian pembelajaran, kemampuan akhir yang
diharapkan, bahan kajian, bentuk pembelajaran, waktu, pengalaman belajar
mahasiswa, kriteria penilaian dan indikator, dan bobot nilai.

55. Buku Rancangan Pengajaran (BPR) adalah sistem perkuliahan yang didasarkan
pada Blok per semester.

56. Beban Studi adalah beban yang akan diselesaikan mahasiswa dalam program
semesternya yang dinyatakan dalam bobot SKS.

57. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang berisikan sejumlah mata kuliah yang
diambil mahasiswa selama satu semester.
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58. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu yang menunjukkan prestasi belajar
mahasiswa yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per
minggu berupa kegiatan perkuliahan, praktikum, kegiatan lapangan, dan kegiatan
mandiri.

59. Indeks Prestasi (IP) adalah angka prestasi akademik mahasiswa yang dihitung dari
jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot SKS yang dibagi dengan jumlah
kredit.

60. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah akumulasi Indeks Prestasi yang diperoleh
selama masa studi.

61. Akreditasi adalah pengakuan atas Program Studi/Bagian pada Perguruan Tinggi
yang memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi Indonesia dan internasional.

62. Tugas Akhir adalah karya tulis ilmiah berupa Laporan, Skripsi, Tesis, dan/atau
Disertasi yang merupakan hasil studi dan/atau penelitian di lingkungan Universitas
HKBP Nommensen yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa di bawah
bimbingan Dosen Pembimbing untuk mendapatkan gelar Diploma, Sarjana,
Magister, dan/atau Doktor.

63. Ijazah adalah sertifikat yang diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan
terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah
lulus ujian yang diselenggarakan oleh fakultas di lingkungan Universitas HKBP
Nommensen.

64. Transkrip Akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar dan tugas akhir,
baik berupa Laporan, Skripsi, Tesis, dan/atau Disertasi serta Indeks Prestasi semua
mata kuliah yang dicapai mahasiswa selama mengikuti pendidikan di Universitas
HKBP Nommensen.

65. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen yang memuat
informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan
bergelar.

66. Sistem Informasi Akademik adalah suatu proses kegiatan pengumpulan,
penyimpanan, penganalisaan, penyediaan dan penyampaian informasi kegiatan
pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, baik untuk
kalangan internal maupun eksternal.

BAB II

PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 2

Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

Pendidikan diselenggarakan berdasarkan sistem Satuan Kredit Semester (SKS) sesuai
dengan ketentuan universitas yang diselaraskan dengan peraturan/ketentuan pemerintah
yang berlaku.
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Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan dan Sistem Kredit

Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan:

(1) Pendidikan akademik bertujuan menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota
masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dalam menerapkan,
mengembangkan,dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi,
dan seni, serta menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya untuk
meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

(2) Pendidikan profesional bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota
masyarakat yang memiliki kemampuan professional dalam menerapkan,
mengembangkan, dan menyebarluaskan teknologi dan seni serta mengupayakan
penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan kebudayaan
nasional.

(3) Pendidikan vokasi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk memiliki
kemudahan pekerjaan dengan keahlian tertentu.

(4) Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang
bertujuan mempersiapkan peserta didik memiliki pekerjaan dengan persayaratan
keahlian khusus.

(5) Pendidikan Pascasarjana bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk
memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus setelah program sarjana.

(6) Tujuan penyelenggaraan Pendidikan dan Sistem Kredit bertujuan agar universitas
dapat lebih memenuhi ketentuan pembangunan yang memungkinkan penyajian
program pendidikan bervariasi dan fleksibel, sehingga memberi kesempurnaan
yang lebih luas kepada mahasiswa untuk memilih program menuju suatu jenis
jenjang profesi tertentu sesuai dengan tuntutan pembangunan.

(7) Tujuan khusus sistem kredit adalah :
a. Untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar

agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
b. Untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa agar dapat memilih mata

kuliah-mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.

Pasal 4

Jenjang Program

(1) Jenjang program yang diselenggarakan di Universitas HKBP Nommensen terdiri
dari:
a. Program Diploma
b. Program Sarjana
c. Program Profesi
d. Program Magister
e. Program Doktor
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(2) Untuk setiap jenjang pendidikan, pada tabel berikut dicantumkan syarat pendidikan,
jumlah SKS, penyebaran SKS, dan lama studi (termasuk penyusunan disertasi,
tesis, skripsi, dan laporan).

Jenjang
Pendidikan Syarat

Jumlah
SKS

SKS
disebar

pada
(semester)

Pendidikan
dapat

diselesaikan
dalam batas

waktu
(semester)

Doktor
S-2 sebidang

S-2 tak
sebidang

≥42
≥52

4
5

≥6-14
≥7-14

Magister S-1 36-50 4 ≤4-8
Profesi S-1 24 3 ≤ 2-6

Sarjana
Pendidikan
Menengah

Atas
144-160 8 ≤7-14

Ahli Madya
Pendidikan
Menengah

Atas
108-120 6 ≤6-10

Ahli Muda
Pendidikan
Menengah

Atas
72-90 4 ≤4-6

Ahli
Pratama

Pendidikan
Menengah

Atas
36-50 2 ≤2-4

(3) Ketentuan mengenai Pendidikan Vokasi seperti: pelatihan-pelatihan, kursus-kursus
dan pendidikan lainnya diatur tersendiri.

Pasal 5

Kurikulum

(1) Kurikulum Program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor disusun
dengan mempedomani peraturan perundang-undangan, peraturan Universitas
HKBP Nommensen, visi, misi, dan tujuan program studi.

(2) Kurikulum program studi di Universitas HKBP Nommensen berbasis Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia yang terdiri dari 7 unsur dalam KKNI (turunan dari
ketujuh standar KKNI diatur dalam Peraturan Rektor).

(3) Kurikulum dan jumlah satuan kredit semester kumulatif disusun berdasarkan
persetujuan rapat senat fakultas dan diusulkan kepada Rektor untuk mendapatkan
pengesahan.
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(4) Kurikulum harus diubah sesuai dengan peraturan Pemerintah, perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni, serta kebutuhan pemangku kepentingan
(stakeholder).

Pasal 6

Perubahan dan Pergantian Kurikulum Program Studi

(1) Perubahan dan pergantian kurikulum dapat dilakukan sesuai dengan peraturan
perundangan dan/atau kebutuhan.

(2) Perubahan dan pergantian kurikulum Program Studi/Bagian dirumuskan secara
internal oleh rapat masing-masing Program Studi/Bagian.

(3) Pergantian kurikulum disahkan oleh Rektormelalui Surat Keputusan atas usul
Dekan.

(4) Perubahan kurikulum ditetapkan oleh Dekan.
(5) Tata Cara perubahan, pergantian, dan implementasi kurikulum diatur melalui

Peraturan Rektor.

Pasal 7

Rencana Pembelajaran Semester

(1) Rencana Pembelajaran Semesterdisusun secara bersama-sama oleh dosen
penanggung jawab dan dosen pengampu mata kuliah atau oleh tim yang ditunjuk
oleh Ketua Program Studi sesuai dengan kurikulum program studi dengan
mempedomani ketentuan yang berlaku. Khusus untuk Fakultas Kedokteran, RPS
dan Buku Rancangan Pengajaran (BRP) disusun oleh Medical Education Unit
(MEU).

(2) Setiap menjelang awal semester, Ketua Program Studi/Bagian mengadakan rapat
Program Studi/Bagian untuk membicarakan tugas-tugas semester yang akan
berjalan serta melakukan evaluasi terhadap RPS atau BRP pada semester
sebelumnya.

(3) Setiap awal perkuliahan semester, tiap-tiap dosen pengasuh mata kuliah wajib
memberikan RPS dan/atau BRP mata kuliah yang diasuhnya kepada Ketua Program
Studi/Bagian dan kepada mahasiswa, baik secara langsung maupun tidak langsung
dengan meng-upload-nya di website UHN atau Blog Dosen pada website UHN
yang bersangkutan.

Pasal 8

Metode Pembelajaran

(1) Proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan prinsip kebebasan akademik
dan mimbar akademik.

(2) Penyampaian perkuliahan dilakukan dengan menggunakan pendekatan Student
Centre Learning (SCL),Problem Based Learning (PBL), pembelajaran orang
dewasa (andragogy), Project Learning, dan Discovery Learning.



9

Pasal 9

Satuan Kredit Semester

(1) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri
atas:
a. Kegitan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester.
b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

(2) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis,
teridri atas:
a. Kegitan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester.
b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

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

(4) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik
bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau
proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus lima puluh) menit per minggu
per semester.

(5) Satuan Kredit Semester untuk Kerja Praktek Lapangan atau sejenis, untuk 1 SKS
dinilai sama dengan beban tugas di lapangan selama 240 - 300 menit per minggu
selama satu semester.

(6) Dekan dapat membuat kebijakan berkenaan dengan ayat 2 dan ayat 3 di atas, tetapi
harus mendapat persetujuan terlebih dahulu  dari Rektor, dan harus tetap mengacu
pada peraturan yang berlaku dan sesuai dengan tujuan mata kuliah yang
bersangkutan.

Pasal 10

Sistem Penilaian, Nilai dan Indeks Prestasi

(1) Penilaian dilakukan berdasarkan penguasaan kompetensi yang menjadi tujuan mata
kuliah.

(2) Penilaian bersifat terbuka, artinya:
a. Dosen wajib memberitahukan bobot nilai ujian dan tugas-tugas akademik

kepada mahasiswa pada kuliah pertama mata kuliah yang bersangkutan.
b. Dosen wajib memberitahukan bobot nilai dari setiap soal kepada mahasiswa.
c. Mahasiswa berhak meminta dan memperoleh penjelasan tentang ujian-ujian dan

tugas-tugas akademik yang dilakukan.
d. Mahasiswa berhak memperoleh kertas jawaban ujian atau tugas-tugas lain yang

dinilai oleh dosen.
(3) Ketidaktertiban, ketidakjujuran, dan kehadiran mahasiswa dalam kegiatan akademik

dapat dipertimbangkan dalam pemberian penilaian akhir kinerja mahasiswa.
(4) Penilaian akhir kinerja mahasiswa dinyatakan dengan lambang huruf:

A,A-, A/B,B+, B,B-, B/C, C+ C, D, E atau TL
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(5) Nilai TL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada mahasiswa yang tidak
mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) dan Ujian Akhir Semester berhalangan.

(6) Tata cara penggolongan nilai diatur pada pasal 37.
(7) Mata Kuliah dengan nilai TL, tidak diikutsertakan dalam perhitungan Indeks

Prestasi Semester (IPS).
(8) Indeks prestasi terdiri dari Indeks Prestasi Semseter (IPS) dan Indeks Prestasi

Kumulatif (IPK). Menghitung indeks prestasi setiap mahasiswa diatur seperti
sebagai berikut:
a. Menghitung IPS, yaitu sama dengan jumlah semua dari hasil kali kredit (KR)

terhadap bobot nilai (BT) dalam satu semester dibagi kredit mata kuliah dalam
semester bersangkutan.

∑ (KR x BT)
IPS = -----------------

∑ KR

b. Menghitung IPK, yaitu sama dengan jumlah hasil kali kredit (KR) terhadap
bobot nilai (BT) dari semua mata kuliah dalam satu kurun waktu atau program
studi tertentu dibagi jumlah kredit semua mata kuliah yang bersangkutan dalam
kurun waktu yang sama.

∑ (KR x BT)
IPK = -----------------

∑ KR

KR = Nilai SKS per mata kuliah sesuai dengan kurikulum.

BT = bobot nilai berdasarkan hasil ujian semester.

Contoh perhitungan IPS dan IPK terlampir.

Pasal 11

Penilaian Kelulusan

(1) Unsur penilaian hasil belajar mahasiswa Universitas HKBP Nommensen setiap
mata kuliah mencakup :
1. Sikap (Attitude)
2. Pengetahuan (Knowledge)
3. Keterampilan (Skill) Umum dan Khusus

(2) Pembobotan penilaian untuk :
a) Sikap : 10% - 20%.
b) Pengetahuan : 40% - 60%
c) Keterampilan : 20% - 30%
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(3) Sumber Penilaian untuk :
a) Sikap antara lain : kehadiran perkuliahan, keaktifan di kelas, keaktifan

menyerahkan tugas, dll.
b) Pengetahuan antara lain : tugas-tugas terstruktur, responsi dan praktikum.

(4) Unsur-unsur penilaian yang belum termasuk dalam ayat 1 s/d 3 diatur dalam
Peraturan Rektor dengan mempedomani sumber-sumber penilaian KKNI.

BAB III

PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 12

Penerimaan Mahasiswa Program Diploma, Sarjana, dan Profesi

(1) Calon mahasiswa baru Program Diploma danSarjana di Universitas HKBP
Nommensen adalah lulusan Sekolah Menengah Atas atau sederajat dan sesuai
dengan peraturan perundang-undangandan Peraturan Universitas yang berlaku.

(2) Sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru dilakukan dengan 2 (dua) cara, sistem
manual dan daring (online).

(3) Mahasiswa baru adalah calon mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam ujian seleksi
penyaringan atau bebas testing yang kriterianya ditetapkan dalam Surat Keputusan
Rektor.

(4) Syarat-syarat tambahan yang lebih khusus dalam penerimaan mahasiswa baru
diusulkan oleh fakultas-fakultas kepada Rektor.

(5) Penerimaan mahasiswa untuk Program Profesi dilakukan sesuai dengan ketentuan
pemerintah dan Peraturan Universitas.

(6) Syarat-syarat Registrasi Mahasiswa Baru Program Vokasi, Sarjana, dan Profesi
diatur melalui Peraturan Rektor.

Pasal 13

Penerimaan Mahasiswa Program Pascasarjana

(1) Calon mahasiswa baru Program Pascasarjana di Universitas HKBP Nommensen
adalah lulusan Sarjana atau sederajat untuk program Magister, dan lulusan
Magister atau sederajat untuk program Doktor dan dinyatakan lulus seleksi
penyaringan mahasiswa baru.

(2) Kriteria kelulusan seleksi bagi mahasiswa baru Program Pascasarjana ditentukan
oleh pimpinan Program Pascasarjana.

(3) Calon mahasiswa yang diterima menjadi mahasiswa Program Pascasarjana harus
memenuhi persyaratan yang ditetapkan, terutama mencakup latar belakang
keilmuannya.

(4) Calon mahasiswa yangbelum memenuhi persyaratan, tetapi diperkirakan potensial
dapat diterima dengan diharuskan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebelum
memulai pendidikan formalnya.
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(5) Calon mahasiswa Program Pascasarjana dapat mengikuti program studi
pascasarjana yang berbeda dari latar belakang keilmuannya setelah mendapat
persetujuan dari Direktur Pascasarjana dan mengikuti matrikulasi.

(6) Syarat-syarat Registrasi Program Pascasarjana
(a)Harus memenuhi semua kelengkapan persyaratan administrasi sebagai

mahasiswa baru Program Pascasarjana.
(b)Telah memenuhi semua persyaratan akademik yang ditentukan dengan

membawa kelengkapan berkas asli dan menyerahkan salinan/fotokopi meliputi:
Ijazah Sarjanaatau sederajat dengan Indeks Prestasi Kumulatif ≥2,75 (pada
skala 0-4)untuk Program Magister, dan Ijazah Magister atau sederajat dengan
Indeks Prestasi Kumulatif ≥3,00 (pada skala 0-4) untuk Program Doktor, dan
lulus tes yang dilaksanakan oleh Program Pascasarjana yang bersangkutan.

Pasal 14
Pembatalan Penerimaan

(1) Penerimaan mahasiswa baru Universitas HKBP Nommensen dinyatakan batal jika
ternyata yang bersangkutan:
(a) Pernah diskorsing atau dipecat dari dalam maupun dari luar Universitas HKBP

Nommensen untuk melanjutkan pendidikan di Universitas HKBP Nommensen.
(b) Apabila dikemudian hari diketahui pernah terlibat penyalagunaan narkoba.
(c) Melakukan kecurangan pada saat pelaksanaan ujian penyaringan atau seleksi

masuk.
(2) Mahasiswa Universitas HKBP Nommensen yang pada suatu saat diketahui ternyata

termasuk pada ayat 1 butir (a) atau (b) pasal ini, maka statusnya sebagai mahasiswa
Universitas HKBP Nommensen dicabut dan seluruh nilainya dinyatakan batal.

Pasal 15

Keabsahan Sebagai Mahasiswa Baru

(1) Mahasiswa baru wajib membayar semua biaya pendidikan dan memenuhi semua
persyaratan administrasi yang diterbitkan oleh Universitas HKBP Nommensen.

(2) Mahasiswa baru yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini, maka statusnya sebagai mahasiswa Universitas HKBP
Nommensendinyatakan tidak sah.

(3) Keabsahan mahasiswa baru dinyatakan dalam sebuah Surat Keputusan Dekan yang
disetujui oleh Rektor.

(4) Biodata mahasiswa baru yang diterima sebagaimana disebut dalam ayat (5) pasal ini
dicantumkan dan diarsipkan di Fakultas.
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Pasal 16

Mahasiswa Asing

(1) Unviversitas HKBP Nommensen dapat menerima mahasiswa warga negara asing,
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Warga negara asing dapat menempuh pendidikan sejak tahun pertama, maupun
pindahan dari perguruan tinggi di luar negeri sesuai persyaratan yang ditentukan
oleh Universitas HKBP Nommensen.

(3) Warga negara asing dapat mengajukan permohonan kepada Rektor Universitas
HKBP Nommensen untuk mengikuti pendidikan dengan melengkapi persyaratan:
a. Daftar riwayat hidup dan riwayat pendidikan.
b. Fotokopi/salinan ijazah dan transkrip akademik pendidikan terakhir yang

ditempuh.
c. Fotokopi paspor yang masih berlaku.
d. Bukti kemampuan bahasa Inggris yang terbaru.
e. Persyaratan lain yang ditentukan Rektor.

(4) Penerimaan mahasiswa warga negara asing dilakukan melalui pola seleksi dan ujian
masuk yang berlaku, atau pola seleksi khusus yang dibuat oleh Universitas HKBP
Nommensen. Jika dinyatakan diterima, Rektor Universitas HKBP Nommensen akan
mengirimkan surat penerimaan, langsung kepada yang bersangkutan.

(5) Mahasiswa asing yang telah diterima, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Mendapatkan izin belajar dari Kementerian yang membidangi pendidikan tinggi.
b. Lulus tes kesehatan yang diselenggarakan oleh Universitas HKBP Nommensen.
c. Memiliki asuransi kesehatan yang berlaku di Indonesia.

(6) Persyaratan seperti dimaksud pada ayat (5) pasal ini merupakan persyaratan untuk
melakukan pendaftaran akademik di Universitas HKBP Nommensen.

Pasal 17

Mahasiswa Pindahan

(1) Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain atau dari fakultas atau program studi
yang berbeda di Universitas HKBP Nommensen dapat diterima apabila telah
memenuhi ketentuan pemerintah dengan status terakreditasi.

(2) Mahasiswa pindahan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada
Dekan yang menyatakan bersedia memenuhi persyaratan-persyaratan akademik dan
administrasi perpindahan. Permohonan ini diteruskan Dekan kepada Rektor untuk
memperoleh persetujuan.

(3) Lulusan program Diploma III yang terakreditasi dapat diterima melanjutkan studi
ke program Sarjana dengan mempertimbangkan mata kuliah yang sesuai.

(4) Dekan membuat surat permintaan konfirmasi keabsahan surat keterangan dan
prestasi akademik dan mendapat konfirmasi dari uversitas asal.

(5) Mahasiswa pindahan minimum kuliah 2 tahun di Universitas HKBP Nommensen.
(6) Konversi mata kuliah yang diakui maksimum 50% dari total SKS kuliah yang ada

di Program Studi UHN dengan IP Kumulatif minimal 2,50.
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Pasal 18

Perpindahan Mahasiswa antar Fakultas

(1) Mahasiswa Universitas HKBP Nommensen diperbolehkan pindah antar fakultas
dengan syarat:
a. Untuk program sarjana telah mengikuti pendidikan secara terus-menerus

sekurang-kurangnya 2 semester dan setinggi-tingginya 4 semester serta telah
mengumpulkan :
1) Untuk 2 semester, 24 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50
2) Untuk 4 semester, 48 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50

b. Untuk Program Diploma III telah mengikuti pendidikan secara terus-menerus
sekurang-kurangnya 2 semester dan setinggi-tingginya 4 semester serta telah
mengumpulkan :
1) Untuk 2 semester, 24 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50
2) Untuk 4 semester, 36 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50

c. Bukan putus studi karena tidak memenuhi ketentuan akademik pada fakultas
asal.

d. Tidak pernah melanggar peraturan universitas.
e. Persetujuan pindah dari fakultas asal.
f. Dekan fakultas yang dituju menyatakan secara tertulis kesediaannya untuk

menerimamahasiswa dimakksud.
g. Perpindahan mahasiswa antar fakultas hanya diperbolehkan 1 (satu) kali selama

yang bersangkutan menjadi mahasiswa Universitas HKBP Nommensen.
(2) Tata Cara Mengajukan Permohonan Pindah

Tata cara mengajukan permohonan pindah antar Fakultas adalah sbb:
(a) Permohonan pindah diajukan secara tertulis dengan alasan yang kuat kepada

Rektor dengan tembusan kepada Dekan Fakultas yang dituju.
(b) Biaya perpindahan diatur oleh Peraturan Rektor.
(c) Permohonan tersebut harus dilampiri :

1. Daftar nilai asli yang diperoleh dari Fakultas asal dengan IPK-nya
2. Surat pindah dari Fakultas asal.
3. Persetujuan orangtua/wali/instansi.
4. Surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan Fakultas

asal.
(3) Waktu Pengajuan Permohonan Pindah.

(a) Permohonan pindah harus diterima Rektor paling lambat 1 (satu) bulan sebelum
kuliah dimulai.

(b) Permohonan pindah tidak akan diperimbangkan apabila batas waktu seperti
tersebut dilampaui.
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Pasal 19

Perpindahan Mahasiswa antar Program Studi yang ada di Fakultas

(1) Perpindahan mahasiswa antar Program studi dapat dilakukan dengan
memperhatikan syarat-syarat apabila mau pindah untuk program Sarjana, telah
mengikuti pendidikan secara terus-menerus sekurang-kurangnya 2 semester dan
setinggi-tingginya 4 semester serta telah mengumpulkan :
- untuk 2 semester, 24 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50
- untuk 4 semester, 48 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50

(2) Untuk program D-III telah mengikuti pendidikan secara terus-menerus sekurang-
kurangnya 2 semester dan setinggi-tingginya 3 semester, serta telah
mengumpulkan:
- untuk 2 semester, 24 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50 dan
- untuk 3 semester, 36 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50

(3) Bukan putus studi karena tidak memenuhi ketentuan akademik.
(4) Tidak pernah melanggar peraturan universitas.
(5) Mendapat persetujuan pindah dari Program studi asal.
(6) Ketua Program studi yang dituju menyatakan secara tertulis kesediaannya untuk

menerima.
(7) Perpindahan mahasiswa antar program studi hanya boleh 1 (satu) kali selama yang

bersangkutan menjadi mahasiswa Universitas HKBP Nommensen.
(8) Tata Cara Mengajukan Permohonan Pindah dibuat dalam Peraturan Rektor.

Pasal 20

Program Pertukaran Mahasiswa (Student Exchange) dan Program Kembaran
(Joint Degree dan Double Degree)

(1) Proses pembelajaran dan atau penyelesaian suatu tahap Program Pendidikan
Sarjana, Magister atau Doktor di Universitas HKBP Nommensen dapat melibatkan
atau bekerjasama dengan pihak perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar
negeri.

(2) Untuk memenuhi maksud ayat (1) di atas, Universitas HKBP Nommensen
menyelenggarakan program pertukaran mahasiswa (student exchange), dan program
kembaran (joint degree dan double degree), baik untuk Perguruan Tinggi dalam
negeri maupun luar negeri.

(3) Bagi mahasiswa Universitas HKBP Nommensen yang mengikuti program
pertukaran mahasiswa (student exchange), dan program kembaran (joint degree,
dan double degree), seluruh mata kuliah yang hendak diikuti diperguruan tinggi
asal harus mendapat persetujuan dari ketua prodi untuk dikorversi.

(4) Persyaratan untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa (student exchange),
dan program kembaran (joint degree dan double degree), serta tata cara melakukan
konversi bagi mata kuliah yang diperoleh melalui kedua program dimaksud
ditetapkan melalui Peraturan Rektor.
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Pasal 21

Kelas Internasional

(1) Dalam rangka menghasilkan lulusan yang kompeten dalam menghadapi tantangan
global, Universitas HKBP Nommensen menyelenggarakan kelas internasional.

(2) Tata cara dan syarat dalam penyelenggaraan kelas internasional diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Rektor.

Pasal 22

International College

(1) Untuk menangani mahasiswa asing yang terdaftar di Universitas HKBP
Nommensen, dibentuk International College.

(2) Ruang lingkup dan tugas-tugas International College, lebih lanjut diatur dalam
Peraturan Rektor.

BAB IV

PEMBAYARAN UANG KULIAH dan LAIN-LAIN

Pasal 23

Uang Kuliah

(1) Mahasiswa Universitas HKBP Nommensen wajib membayar uang kuliah yang
besarnya ditetapkan oleh Yayasan melalui sebuah Surat Keputusan atas usul
Universitas.

(2) Mahasiswa boleh mencicil uang kuliah empat kali dalam satu tahun, atau
membayarnya secara lunas per semester.

(3) Besaran cicilan uang kuliah ditentukan oleh Yayasan atas usul Universitas.
(4) Jadual pembayaran cicilan uang kuliah diatur melalui Peraturan Rektor dan

dicantumkan dalam Kalender Akademik.

Pasal 24

Prosedur Pembayaran

(1) Seluruh pembayaran uang kuliah dan lain-lain langsung disetor ke Bank yang
ditetapkan oleh Yayasan.

(2) Pembayaran uang kuliah dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank Yayasan
Universitas HKBP Nommensen.

(3) Tata cara prosedur pembayaran uang kuliah dan lain-lain, diatur lebih lanjut oleh
Peraturan Rektor.
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Pasal 25

Status Mahasiswa

(1) Seseorang dinyatakan memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa Universitas
HKBP Nommensen, apabila yang bersangkutan telah melakukan registrasi
administratif.

(2) Registrasi administratif merupakan prasyarat untuk registrasi akademik.
(3) Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diberikan Kartu Tanda

Mahasiswa.
(4) Mahasiswa dari universitas lain yang mengambil satu atau lebih mata kuliah di

Universitas HKBP Nommensen, harus terdaftar sebagai mahasiswa tamu dan
dikenai kewajiban membayar biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

(5) Mahasiswa Universitas HKBP Nommensen yang mengambil mata kuliah di
universitas lain dalam rangka Credit Transfer System (CTS), Student Exchange,
Joint Degrre, Double Degree berstatus sebagai mahasiswa alih kredit.

(6) Semua beban biaya yang timbul dari kegiatan CTS, Student Exchange ,Joint
Degree, dan Double Degree ditanggung oleh mahasiswa yang bersangkutan
kecuali mahasiswa yang mendapatkan beasiswa atau bantuan biaya dan uang
kuliah dari Universitas HKBP Nommensen yang ditetapkan oleh Rektor.

(7) Mahasiswa yang tidak membayar uang kuliah dikenai ketentuan sebagaimana
tertera pada pasal 75 ayat (3).

Pasal 26
Perubahan Rencana Studi

(1) Mahasiswa diberi kesempatan untuk menambah atau membatalkan mata kuliah
dalam rencana studi yang tercantum dalam KRS dengan memedomani ketentuan
Beban SKS yang boleh diambil mahasiswa, paling lambat 3 minggu setelah
tanggal perkuliahan sesuai dengan Kalender Akademik.

(2) Mahasiswa yang melakukan perubahan mata kuliah tidak boleh melebihi bobot
SKS mata kuliah yang diganti.

(3) Pelaksanaan perubahan rencana studi tidak dapat diwakilkan.
(4) Formulir Perubahan Rencana Studi yang disetujui oleh Wali Akademik harus

diserahkan kepada Fakultas pada jadwal yang ditetapkan oleh Fakultas.

Pasal 27

Perubahan Biaya Pendidikan

Universitas HKBP Nommensen memperhatikan penyelesaian pendidikan tepat waktu,
dan untuk itu Universitas HKBP Nommensen memberlakukan perubahan biaya
pendidikan bagi mahasiswa sebagaimana tertuang dalam pasal 53 ayat (3).
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BAB V

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 28

Perkuliahan

(1) Mahasiswa yang memenuhi syarat akademik dan syarat administratif serta berstatus
mahasiswa yang telah membayar Uang Kuliah sesuai dengan ketentuan Universitas
HKBP Nommensen, berhak mendapatkan pelayanan akademik secara penuh sesuai
dengan norma aturan dan ketentuan yang berlaku.

(2) Mahasiswa wajib melaksanakan kewajiban akademik dengan mengikuti semua
norma, aturan, dan ketentuan yang berlaku.

(3) Mahasiswa dinyatakan tidak aktif secara otomatis apabila tidak membayar uang
kuliah pada cicilan pertama dan/atau ketiga.

(4) Mahasiswa berstatus cuti akademik tidak berhak mengikuti kegiatan akademik dan
kemahasiswaan, serta tidak berhak menggunakan fasilitas lainnya.

(5) Mahasiswa dapat mengikuti semester pendek yang bertujuan untuk memberikan
kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai mata kuliah yang sudah
pernah ditempuh dan memperpendek masa studi.

(6) Mata kuliah yang boleh diambil pada Semester Pendek yang harus memiliki nilai
dasar.

(7) Dosen pengampu yang sudah ditetapkan tidak boleh diganti dosen lain kecuali Tim
Teaching tetapi materi tetap berurutan sesuai Rencana Pembelajaran Semester
(RPS).

(8) Ketua Program Studi secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
kinerja dan akuntabilitas dosen pengampu mata kuliah pada semester berjalan.

Pasal 29

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

(1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi di Universitas HKBP Nommensen berlaku kebebasan akademik,
kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

(2) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian
ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk
kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

(3) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi
keilmuan di Universitas HKBP Nommensen merupakan tanggung jawab pribadi
Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Rektor.
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Pasal 30

Kalender Akademik

(1) Semua kegiatan akademik mengacu kepada Kalender Akademik yang ditetapkan
oleh Rektor.

(2) Mahasiswa Universitas HKBP Nommensen wajib mengetahui dan mematuhi
jadual dalam Kalender Akademik.

(3) Kelalaian dalam memperhatikan Kalender Akademik oleh mahasiswa tidak dapat
digunakan sebagai alasan untuk mengubah jadual kegiatan akademik.

(4) Dengan tidak mengenyampingkan Kalender Akademik ini, maka khusus untuk
Fakultas Kedokteran jadual perkuliahan diatur secara sendiri oleh Dekan Fakultas.

Pasal 31

Jumlah dan Penentuan Beban Studi Mahasiswa

(1) Jumlah kredit mata kuliah yang diperkenankan untuk diambil oleh seorang
mahasiswa baru untuk tahun pertama, ditawarkan dalam mata kuliah per
Fakultas/Program studi. Jumlah SKS ditawarkan minimum 18 SKS, maksimum 24
SKS dalam 4 sampai 10 mata kuliah.

(2) Jumlah beban studi maksimum yang boleh diambil oleh mahasiswa dari semester
berikutnya ditentukan indeks prestasi dari semester sebelumnya dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Untuk Program S-0 dan S-1 Non Kependidikan

IP Semester
sebelumnya

Jumlah SKS
Maksimum

Semester berjalan
≥ 3,00 Maks. 24 SKS
2,50-2,99 Maks. 21 SKS
2,00-2,49 Maks. 18 SKS
1,50-1,99 Maks. 15 SKS
<1,50 Maks. 12 SKS

b. Untuk Program S-0 dan S-1 Kependidikan

IP Semester
sebelumnya

Jumlah SKS
Maksimum

Semester berjalan
≥ 3,60 Maks. 24 SKS
2,60-3,59 Maks. 21 SKS
1,75-2,59 Maks. 18 SKS
1,60-1,74 Maks. 15 SKS
<1,60 Maks. 12 SKS



20

(3) Jumlah beban studi pada mahasiswa Fakultas Kedokteran dibuat per semester 3-4
Blok.

(4) Pemilihan mata kuliah ditentukan oleh mahasiswa pada awal semester dengan
jumlah kredit yang disetujui Wali Akademik dan diketahui oleh Dekan/Ketua
Program Studi.

(5) Setiap mahasiswa dapat mengambil mata kuliah yang ditawarkan pada semester
berjalansesuai dengan beban studi yang diperkenankan kecuali mata kuliah yang
berjenjang dan atau mata kuliah yang berprasyarat.

Pasal 32

Perwalian Akademik

(1) Perwalian akademik adalah kegiatan tatap muka antara wali akademik dengan
mahasiswa dalam mengatur strategi pengambilan mata kuliah berdasarkan
kurikulum yang berlaku dengan mempertimbangkan prasyarat setiap mata kuliah,
keterkaitan antar mata kuliah meskipun bukan merupakan mata kuliah prasyarat,
dan kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa.

(2) Wali akademik adalah Dosen Tetap Universitas HKBP Nommensen yang ditunjuk
oleh Dekan atau Ketua Program studi dan berkewajiban untuk memberikan
bimbingan kepada mahasiswa selama masa pendidikannya, menumbuhkan
kreativitas dan kebiasaan belajar yang efektif, dan membantu mahasiswa dalam
menyusun rencana studi untuk menunjang keberhasilan studi mahasiswa.

(3) Jadwal perwalian yang tercantum pada Kalender Akademik harus ditaati oleh
semua mahasiswa Universitas HKBP Nommensen.

(4) Setiap mahasiswa dapat mengambil sejumlah mata kuliah dengan beban SKS
sesuai dengan IP semester sebelumnya atas persetujuan wali akademik yang
bersangkutan, dan dituangkan dalam bentuk rencana studi setiap semester.

(5) Mahasiswa wajib memperhatikan peringatan wali akademik mengenai masalah
prestasi akademik dan lama studi.

(6) Tatacara pelaksanaan perwalian diatur oleh Dekan.

Pasal 33

Tujuan Ujian

Tujuan ujian adalah untuk menilai pengetahuan, pemahaman, penguasaan, dan
kemampuan mahasiswa mengembangkan penalaran terhadap bahan yang disajikan
dalam suatu mata kuliah.

Pasal 34

Syarat dan Tata Tertib Ujian

(1) Setiap mahasiswa yang bermaksud mengikuti ujian harus memenuhi syarat:
a. Memenuhi kewajiban administrasi pendidikan untuk diakui sebagai

mahasiswapeserta ujian.
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b. Tidak sedang terkena sanksi karena melanggar ketentuan akademik dan
kemahasiswaan Universitas HKBP Nommensen.

c. Untuk mengikuti ujian akhir semester, mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan
sekurang-kurangnya 75% dari jumlah tatap muka dalam satu semester.

d. Mengikuti tata tertib ujian.
e. Khusus Fakultas Kedokteran syarat untuk mengikuti ujian diatur oleh Peraturan

Dekan.
(2) Tata tertib ujian diatur melalui Peraturan Rektor.

Pasal 35

Cara Ujian dan Penilaian

(1) Untuk memperoleh evaluasi keberhasilan mahasiswa yang lebih tepat, ujian dapat
dilakukan dalam berbagai cara:
a. Ujian tertulis
b. Ujian lisan
c. Seminar dan diskusi
d. Tugas rumah
e. Ujian dikerjakan dirumah
f. Penulisan karya ilmiah, dan lain-lain.

(2) Bentuk ujian dan evaluasi keberhasilan mahasiswa di Fakultas Kedokteran
menggunakan sistem Blok secara terpadu sesuai dengan Peraturan Dekan.

(3) Nilai Akhir Semester (NAS) berasal dari setidaknya nilai ujian tengah semester
(UTS) atau bentuk ujian lainnya yang dilakukan secara mandiri oleh dosen
pengampu mata kuliah, nilai ujian akhir semester (UAS), tugas-tugas, dan sikap.
Sumber-sumber penilaian lain untuk Nilai Akhir Semester dapat ditetapkan oleh
Fakultas. Persentase kontribusi setiap sumber penilaian tersebut ditentukan oleh
Fakultasdan/atau dosen/tim dosen, dengan memperhatikan batasan bobot materi
setiap sumber penilaian sebagaimana diatur pada pasal 11 ayat (2).

(4) Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib menyerahkan nilai akhir semester dan
memasukkannya pada database nilai di web server UHN secara online paling
lambat 2 (dua) minggu setelah UAS berakhir sebagaimana ditetapkan melalui
Peraturan Rektor.

(5) Keterlambatan menyerahkan nilai semester dikenakan sanksi:
a. Vakasi tidak dibayar.
b. Seluruh peserta ujian memperoleh nilai A

(6) Bila dosen yang bersangkutan oleh karena sesuatu hal tidak memungkinkan atau
tidak dibenarkan untuk melakukan penilaian ujian, maka kertas ujian diperiksa dan
dinilai oleh dosen atau tim dosen yang diangkat oleh Dekan dan uang koreksi ujian
diberikan kepada dosen atau tim yang diangkat tersebut.

(7) Bobot Penilaian ujian mempedomani pasal 11 ayat (2).
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Pasal 36

Pelaksanaan Ujian

Jenis ujian yang dilaksanakan Universitas HKBP Nommensen meliputi:
(1) Ujian Tengah Semester atau bentuk ujian lainnya, dan Ujian Akhir Semester

a. Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester dilaksanakan serentak pada
semua fakultas sesuai dengan kalender akademik dan bentuk ujian lainnya
diserahkan kepada dosen yang bersangkutan.

b. Mata kuliah yang boleh diujikan adalah mata kuliah yang memenuhi syarat
jumlah perkuliahan.

c. Rektor menetapkan Panitia Ujian Akhir Semester.
d. Jadwal ujian diumumkan kepada mahasiswa paling lambat 2 (dua) minggu

sebelum pelaksanaan ujian.
e. Selama Ujian Akhir Semester perkuliahan ditiadakan.
f. Ujian dilaksanakan secara tertulis dalam bentuk esai atau gabungan esai dan tes

objektif serta pengamatan.
g. UTS/UAS wajib diawasi oleh dosen.  Dosen pengasuh wajib menjadi pengawas

ujian mata kuliah dosen tersebut.  Dosen Tetap yang tidak melaksanakan tugas
pengawasan ujian sesuai dengan jadual ujian diberikan sanksi oleh Dekan.

(2) Khusus Fakultas Kedokteran berlaku Ujian Blok.
a. Ujian Tengah Blok dan Akhir Blok diatur menurut Peraturan Dekan.

(3) Ujian Berhalangan
Ujian berhalangan adalah ujian yang diberikan kepada mahasiswa yang
berhalangan mengikuti ujian semester/blok dengan alasan khusus:
a. Mahasiswa yang sakit dan dirawat inap (opname) atau tidak dirawat inap

(opname) di rumah sakit, atau menurut penilaian fungsionaris Fakultas,
kesehatan dan fisik mahasiswa bersangkutan tidak memungkinkan untuk
mengikuti ujian.

b. Mahasiswa atau anggota keluarga yang bersangkutan mengalami bencana alam
atau musibah dan divalidasi oleh fungsionaris fakultas.

c. Mahasiswa yang bersangkutan menghadapi dua atau lebih mata ujian dalam
waktu yang bersamaan.

d. Mahasiswa yang pada saat jadwal ujiannya  mendapat tugas dari UHN untuk
mengikuti kegiatan akademik atau kemahasiswaan di luar dan di dalam UHN.

e. Alasan keagamaan/kepercayaan.
f. Setiap mahasiswa yang kemungkinan tidak dapat mengikuti ujian berkaitan

dengan hal-hal di atas, maka yang bersangkutan harus melakukan pendaftaran
ujian berhalangan sesuai dengan jadwal yang ditentukan fakultas.

(4) Khusus Fakultas Kedokteran, pelaksanaan ujian remedial diatur melalui Peraturan
Dekan.

(5) Ujian Terakhir
a. Program Diploma

Ujian terakhir bagi Program Diploma tidak diadakan. Seorang mahasiswa
dinyatakan tamat setelah memenuhi SKS dan IPK minimum serta persyaratan
akademik dan administrasi lain yang ditetapkan. Pada tiap-tiap semester harus
diadakan Judisium penentuan kelulusan.



23

b. Program Sarjana
Ujian terakhir adalah ujian yang dilaksanakan oleh setiap Fakultas secara
terbuka bagi mahasiswa dan dosensebagai penyelesaian program Sarjana bagi
setiap mahasiswa. Ujian ini dapat dilaksanakan dalam bentuk ujian lisan
mempertahankan skripsi, ujian lisan komprehensif, ujian lisan Tugas Akhir atau
kerja Praktek. Ujian ini hanya dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu
mahasiswa yang bersangkutan memenuhi persyaratan-persyaratan akademik
dan administrasi yang ditentukan Fakultas dan Universitas. Pelaksanaan ujian
terakhir adalah berdasarkan Surat Keputusan Rektor atas usul Dekan Fakultas.

c. ProgramMagister dan Program Doktor.
Ujian terakhiruntuk program Magister dan Doktor dilaksanakan dalam bentuk
lisan mempertahankan tesis dan disertasi. Ujian dilaksanakan setelah terlebih
dahulu mahasiswa yang bersangkutan memenuhi persyaratan-persayaratan
akademik dan administrasi yang ditentukan program Pascasarjana dan
Universitas. Pelaksanaan ujian terakhir adalah berdasarkan Surat Keputusan
Rektor atas usul Direktur Pascasarjana atau Dekan Fakultas.

d. Ujian Akhir pada program Magister dan Doktor dilaksanakan secara terbuka.
(6) Ujian Lainnya

Ujian-ujian lainnya pada semua jenjang program pendidikan secara khusus dapat
dilaksanakan oleh setiap Fakultas/Program studi sesuai dengan keperluan dan
kondisi suatu waktu tertentu sepanjang tidak bertentangan dengan aturan. Ujian ini
baru dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Rektor.

Pasal 37

Cara Penentuan Golongan Nilai

Setiap dosen yang memberikan penilaian kepada mahasiswa harus mengikuti cara
penilaian patokan nilai sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel Penilaian Patokan Kelulusan

Rentang Nilai Bobot
80 ≤ A ≤ 100 4,00
76 ≤ A- < 80 3,75
72≤ A/B < 76 3,50
68≤ B+ < 72 3,25
65≤ B < 68 3,00
62≤ B- < 65 2,75

59≤ B/C < 62 2,50
55≤ C+ < 59 2,25
50≤ C < 55 2,00
40≤ D < 50 1,00
0 ≤ E < 40 0,00
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Pasal 38

Pengumuman Hasil Nilai Ujian

(1) Hasil nilai akhir mahasiswa di-entry oleh dosen ke sistem informasi akademik
yang berbasis web UHN dan hasil cetakannya (hard copy) diserahkan kepada
Fakultas untuk ditandatangani Dekan dan selanjutnya diumumkan di papan
pengumuman Fakultas.

(2) Mahasiswa dapat melakukan sanggahan atas nilai yang telah diumumkan apabila
dirasa terdapat kesalahan dalam penilaian.

(3) Mekanisme pengumuman dan sanggahan ditetapkan oleh Fakultas.
(4) Nilai Ujian Tengah Semester wajib diumumkan kepada mahasiswa paling lambat 2

minggu setelah UTS berakhir. Nilai Ujian Tengah Semester wajib di-entry oleh
dosen ke sistem informasi akademik yang berbasis web UHN dan hasil cetakannya
(hard copy) diserahkan kepada Fakultas untuk ditandatangani Dekan dan
selanjutnya diumumkan di papan pengumuman Fakultas. Kepada dosen yang tidak
mengumumkan nilai UTS tersebut tidak diberikan uang vakasi, dan uang vakasi
tersebut menjadi dana Fakultas.

Pasal 39

Kuliah Praktek dan Pengabdian Mahasiswa (KPPM),
Praktek Pengalaman Lapangan (PPL), dan Praktek Kerja Lapangan (PKL)

(1) Kuliah Praktek dan Pengabdian Mahasiswa dilaksanakan dalam rangka mengisi Tri
Dharma Perguruan Tinggi. Maksud dan tujuannya adalah agar mahasiswa dapat
belajar dan melihat masalah langsung pada masyarakat,dan mencoba memberikan
solusi berdasarkan penerapanilmunya, serta diharapkan pula mampu memberikan
pengabdiannya secara langsung kepada masyarakat di bawah bimbingan
Universitas.

(2) KPPM dilaksanakan oleh universitas secara serentak untuk semua fakultas di
bawah koordinasi LPPM dan di bawah  pengawasan Wakil Rektor I, Wakil Rektor
II, dan Dekan yang petunjuk dan pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan Peraturan
Rektor.

(3) Biaya pelaksanaan KPPM keseluruhannya dibebankan kepada mahasiswa yang
bersangkutan dan ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

(4) Mahasiswa berhak mengikuti KPPM setelah mengumpulkan 90 SKS dengan IP
minimum 2,00 dan diusulkan oleh Dekan ke Rektor melalui LPPM selambat-
lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sebelum permulaan masa KPPM.

(5) Ketentuan lain dan Panduan pelaksanaan KPPM ditetapkan oleh LPPM.
(6) Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) adalah program praktek kependidikan bagi

mahasiswa pada Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan sebagai latihan
dan persiapannya kelak sebagai tenaga pengajar professional dengan segala
aspeknya.
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(7) Praktek Pengalaman Lapangan sebagai kegiatan intrakurikuler diwajibkan bagi
mahasiswa FKIP dan Fakultas Peternakan.

(8) Pelaksanaan Praktek Pengalaman Lapangan diatur oleh Dekan bekerja sama
dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan mempedomani peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(9) Praktek Kerja Lapangan adalah bentuk implementasi secara sistematis dan sinkron
antara program pendidikan dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh
melalui kegiatan kerja secara langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat
keahlian tertentu.

(10)Fakultas yang melaksanakan PPL atau PKL dapat membuat ketentuan teknis
setelah melakukan konsultasi dengan Rektor.

(11)Syarat dan ketentuan mengenai PPL dan PKL ditetapkan oleh Fakultas.

Pasal 40

Tugas Akhir

(1) Mahasiswa program Diploma wajib membuat tugas akhir dalam bentuk Laporan.
(2) Mahasiswa program Sarjana wajib membuat tugas akhir dalam bentuk Skripsi.
(3) Mahasiswa program Magister wajib membuat tugas akhir dalam bentuk Tesis.
(4) Mahasiswa program Doktor wajib membuat tugas akhir dalam bentuk Disertasi.

Pasal 41

Syarat Penyusunan dan PenulisanTugas Akhir

(1) Syarat-syarat yang harus dipenuhi mahasiswa untuk dapat melakukan kegiatan
penyusunan dan penulisan Laporan:
a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
b. Telah memperoleh 96 SKS untuk program Diploma III dengan IPK minimal

2,00.
c. Ketentuan lain ditetapkan oleh Fakultas.

(2) Syarat-syarat yang harus dipenuhi mahasiswa untuk dapat melakukan kegiatan
penyusunan Skripsi:
a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
b. Telah memperoleh 110 SKS untuk program Sarjana dengan IPK minimal 2,00.
c. Khusus Fakultas Kedokteran diatur melalui Peraturan Dekan.
d. Ketentuan lain ditetapkan oleh Fakultas.

(3) Syarat-syarat yang harus dipenuhi mahasiswa untuk dapat melakukan kegiatan
penyusunan Tesis:
a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
b. Telah memperoleh 30 SKS untuk program Magister dengan IPK minimal 3,00.
c. Ketentuan lain ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana.

(4) Syarat-syarat yang harus dipenuhi mahasiswa untuk dapat melakukan kegiatan
penyusunan Disertasi:



26

a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
b. Telah memperoleh 30 SKS untuk program Doktor dengan IPK minimal 3,00.
c. Ketentuan lain ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana.

Pasal 42

Prosedur Penyusunan dan Penulisan Tugas Akhir

(1) Mahasiswa yang telah memenuhi pesrsyaratan pasal 41 ayat (1), (2), (3), dan (4)
dapat mengajukan permohonan penulisan tugas akhir kepada Ketua Program Studi.
Ketua Program Studi wajib memeriksa kesempurnaan persyaratan tersebut.

(2) Persetujuan Ketua Program Studi atas permohonan tersebut dilengkapi dengan
menentukan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu yang selanjutnya
diteruskan ke Fakultas untuk disetujui dengan Surat Keputusan Dekan.

(3) Ketua Program Studi menentukan dan melaporkan Pembimbing Utama dan
Pembimbing Pembantu kepada Dekan.

(4) Tata cara penulisan tugas akhir termasuk pembimbingan dan ujian akhir serta
bobot penilaian nilai ujian untuk program Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor
diatur tersendiri dalam Buku Pedoman Fakultas yang bersangkutan dan/atau Buku
Pedoman Pascasarjana.

(5) Bentuk atau format Laporan, Skripsi, Tesis, dan Disertasi ditentukan sendiri oleh
Fakultas dan/atau Pascasarjana yang diatur di dalam Manual Prosedur Penulisan
Laporan, Skripsi, Tesis, dan Disertasi.

Pasal 43

Bimbingan Tugas Akhir

(1) Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu berkewajiban menentukan jadual
bimbingan sehingga mahasiswa dapat menyelesaikan Laporan, Skripsi, Tesis, atau
Disertasi sesuai dengan yang diprogramkan.

(2) Bimbingan tugas akhir dimaksud dilaksanakan di kampus.
(3) Batas waktu bimbingan ditentukan oleh kesepakatan Ketua Program Studi,

Pembimbing, dan mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(4) Setiap akhir semester, Ketua Program Studi melaporkan mahasiswa yang belum

atautelah selesai bimbingan Laporan, Skripsi, Tesis, atau Disertasi dan masalah-
masalahnya kepada Dekan dan/atau Direktur Pascasarjana.

(5) Penentuan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu mengacu pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Ujian Tugas Akhir

(1) Mahasiswa yang akan menempuh ujian tugas akhirwajib menyelesaikan seluruh
SKS kurikulum yang ditentukan (tanpa nilai E, IPK ≥ 2,00) sesuai dengan jenjang
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pendidikannya, tidak termasuk SKS tugas akhir dan nilai D maksimal 2 mata
kuliah. Khusus bagi mahasiswa Program Sarjana harus lulus Institutional TOEFL
atau yang setingkat dengannya dengan skor minimal 400.

(2) Jadwal ujian akhir diatur oleh Ketua Program Studi setelah berkoordinasi dengan
Dekan, yang pelaksanaannya minimum 2 (dua) termin dalam satu semester.
Mahasiswa yang akan menempuh ujian Laporan atau Skripsi wajib mengajukan
permohonan dan pendaftaran untuk ujian akhir kepada Ketua Program Studi.

(3) Dekanbersama Ketua Program Studi menyusun dan mengajukan panitia ujian dan
daftar peserta ujian beserta Pembimbing untuk Laporan, Pembimbing Utama dan
Pembimbing Pembantu untuk Skripsi agarditetapkan melalui Surat Keputusan
Rektor.

(4) Judisium merupakan keputusan Tim Penguji terhadap kemampuan mahasiswa
untuk mempertahankan Laporan atau Skripsi. Keputusan Tim Penguji dapat
berupa:
a. Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut lulus.
b. Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut tidak lulus.

(5) Judisium hasil ujian skripsi yang dinyatakan lulus dapat berarti satu dari dua
kemungkinan :
a. Lulus dengan bersyarat, yaitu merupakan hasil penilaian tim penguji bahwa

skripsi kurang lengkap, sehingga mahasiswa diberi tugas untuk menambah dan
melengkapi skripsinya. Dalam hal seperti itu, naskah skripsi dikembalikan
kepada mahasiswa untuk diperbaiki melalui bimbingan dosen pembimbing yang
dimonitor oleh Ketua Program Studi. Setelah dinilai cukup, pembimbing
menyatakan bahwa mahasiswa telah selesai tanpa diuji kembali.

b. Lulus tanpa syarat.
(6) Judisium hasil ujian skripsi yang dinyatakan tidak lulus, dapat berarti satu dari dua

kemungkinan :
a. Tidak lulus dengan kewajiban memperbaiki skripsi dengan ketentuan bahwa

naskah dikembalikan kepada mahasiswa untuk diperbaiki di bawah pengawasan
pembimbing dan dimonitor oleh Ketua Program Studi. Setelah dinilai cukup,
mahasiwa dapat diajukan lagi untuk diuji pada periode berjalan.

b. Tidak lulus tanpa perbaikan skripsi. Artinya, ketidaklulusan disebabkan oleh
presentasi skripsi/kemampuan menguasai kurang cukup. Oleh sebab itu,
kepadanya diberi kesempatan memperdalam/meningkatkan penguasaan materi
di bawah pengawasan dosen pembimbing, dan apabila dinilai cukup, mahasiswa
dapat diajukan kembali untuk diuji pada periode berjalan.

(7) Tata cara ujian Tesis dan Disertasi serta ketentuan judisium di Program
Pascasarjana diatur secara tersendiri.

Pasal 45

Penyelenggaraan, Persyaratan, dan Upacara Wisuda

(1) Universitas HKBP Nommensen menyelenggarakan upacara wisuda paling banyak
enam periode kelulusan dalam satu tahun ajaran.
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(2) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan di
Universitas HKBP Nommensen wajib mengikuti upacara wisuda.

(3) Setiap lulusan wajib membayar biaya penyelenggaraan upacara wisuda yang
besarnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.

(4) Tatacara dan syarat mengikuti wisuda serta waktu wisuda, diatur dalam Keputusan
Rektor.

Pasal 46

Wisudawan Terbaik

(1) Wisudawan terbaik adalah lulusan dengan IPK yang tertinggi dan lama studi
terpendek tanpa pernah Ujian Perbaikan Nilai (UPN) dan Kuliah Semester Pendek
(KSP) atau Tugas Semester Pendek (TSP). Ketentuan untuk menentukan
“Wisudawan Terbaik” tercantum dalam Surat Keputusan Rektor yang dibacakan
pada saat wisuda.

(2) Apabila ditemukan adanya wisudawan yang memiliki IPK dan lama studi yang
sama dan apabila mengikuti UPN dan KSP/TSP, maka wisudawan terbaik
ditentukan berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Fakultas setelah mendapat
pertimbangan dari Program Studi.

(3) Wisudawan terbaik adalah yang mempunyai IPK minimal 3,00 dan memenuhi
ketentuan seperti pada ayat (1) dan (2).

(4) Rektor memberikan penghargaan kepada wisudawan terbaik pada saat pelaksanaan
wisuda.

Pasal 47

Penjaminan Mutu

(1) Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu
pengelolaan perguruan tinggi yang secara konsisten melaksanakan perbaikan yang
berkelanjutan, sehingga visi dan misi PT dapat tercapai serta kepuasan para
pemangku kepentingan (stakeholders) dapat terpenuhi.

(2) Sistem Manajemen Mutu Universitas HKBP Nommensen merupakan sistem yang
mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan mutu di Universitas HKBP
Nommensen. Sistem Manajemen Mutu (SMM) merupakan sistem manajemen
yang terdokumentasi, sehingga setiap langkah dalam pelaksanaan Sistem
Penjaminan Mutu Internal di Universitas HKBP Nommensen harus
didokumentasikan.

(3) Penjaminan mutu pendidikan di Universitas HKBP Nommensen melekat pada
pimpinan (Rektor, Dekan/Direktur Program, Ketua Program Studi dan Kepala Unit
Kerja) yang implementasinya dibantu oleh unit kerja yang bersifat ad-hoc atau
fungsional.
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(4) Untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan di Universitas HKBP
Nommensen, maka dibentuk struktur organisasi penjaminan mutu mencakup
tingkat universitas, fakultas, program studi dan unit kerja pendukung akademik.

(5) Universitas harus merencanakan program pelayanan pendidikan/pembelajaran,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi)
sebagai kegiatan utama Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas HKBP
Nommensen.

(6) Pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran dan pemantauan berkelanjutan menjadi
tanggung jawab pimpinan fakultas secara keseluruhan dan dilaksanakan oleh
Management Representative (MR) yaitu Wakil Dekan I Bidang Akademik dibantu
oleh kelompok yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan akademik di
Program Studi yaitu Ketua/Sekretaris Program Studi dan kelompok dosen dalam
satu bidang ilmu.

(7) Kelompok dosen dalam satu bidang ilmu berfungsi antara lain: menyusun Rencana
Pembelajaran Semester, penyusunan dan pengembangan materi kuliah,
pemeriksaan mutu soal ujian sesuai Rencana Pembelajaran Semester dan hal-hal
yang berhubungan dengan peningkatan mutu bidang ilmu.

(8) Dalam pemantauan berkelanjutan, setiap saat dapat dilakukan pengecekan apakah
pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran sudah sesuai dengan standar dan
peraturan yang berlaku, sehingga tindakan perbaikan dapat segera direncanakan
dan dilaksanakan.

(9) Dalam penjaminan mutu, mahasiswa dilibatkan untuk memantau kegiatan
pembelajaran secara berkelanjutan. Wakil mahasiswa ikut duduk sebagai anggota
dalam tim penjaminan mutu dan bertugas memberi masukan untuk perbaikan
pelaksanaan proses pendidikan, akan tetapi mahasiswa tidak turut dalam kegiatan
rutin tim.

(10)Evaluasi dari mahasiswa dapat berupa umpan balik secara langsung dalam rapat-
rapat rutin.

(11)Evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran dilakukan oleh
Program Studi pada setiap akhir semester dengan cara pengisian kuesioner.

(12)Umpan balik dari lulusan dan pengguna juga diperlukan untuk meningkatkan mutu
pembelajaran. Umpan balik ini dapat diperoleh dengan caratracer study dan
kuesioner dansecara berkala mengundang lulusan dan pengguna.

(13)Evaluasi diri Fakultas dan Program Studi untuk menganalisa sejauh mana
keefektipan dalam pengelolaan mutu program pendidikan yang telah
diselenggarakan menjadi kegiatan rutin yang dilakukan minimum satu kali dalam
setiap tahun ajaran.

(14)Audit Mutu Internal (AMI) meliputi pengumpulan data dan informasi secara
sistematis dan pelaksanaan verifikasi untuk menilai apakah keseluruhan kegiatan
pembelajaran berjalan sebagaimana mestinya sesuai standar mutu untuk mencapai
tujuan pendidikan. Audit ini dilaksanakan secara rutin minimal satu kali dalam satu
tahun. Hasil evaluasi menjadi dasar penetapan kebijakan peningkatan mutu secara
berkesinambungan.

(15)Audit Mutu Internal dilaksanakan oleh auditor universitas yang ditugaskan oleh
Rektor, dan dikoordinir oleh Lembaga Penjaminan Mutu.
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(16)Universitas HKBP Nommensen mendorong pengembangan berbagai produk
unggulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai potensi
untuk dapat dikembangkan dan bersaing di tingkat lokal, nasional, regional dan
internasional.

(17)Realisasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mencakup penerapan
inovasi, pelayanan atau studi banding praktek terbaik (best practices) dan output
berupa publikasi ilmiah, buku ajar, HAKI, paket teknologi atau inovasi ipteks yang
digunakan masyarakat.

(18)Evaluasi kepuasan mitra atau pemangku kepentingan terhadap kegiatan penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh unit kerja/pihak terkait.

BAB VI

EVALUASI BERKALA KEBERHASILAN STUDI

Pasal 48

Tujuan

(1) Evaluasi berkala keberhasilan studi diadakan untuk mengetahui sejauh mana
keberhasilan secara berkala dalam mencapai jumlah SKS kumulatif tertentu
dengan Indeks Prestasi Kumulatif tertentu.

(2) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan evaluasi dapat diberhentikan dari
Fakultas dengan Surat Keputusan Rektor atas usul Dekan. Kepada mahasiswa
tersebut diberikan transkrip akademik (hasil kemajuan akademik) yang berisikan
rekaman lengkap jumlah kredit dan nilai seluruh mata kuliah yang diperolehnya
selama kuliah di Universitas HKBP Nommensen.

(3) Hasil Evaluasi berkala keberhasilan studi mahasiswa dicetak oleh Pusat Sistem
Informasi (PSI) dan dilaporkan kepada Ketua Program Studi dan kepada Dekan
yang selanjutnya disampaikan kepada Rektor.
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Pasal 49

Ketentuan Evaluasi

Ketentuan evaluasi untuk jenjang program Diploma dan Sarjana diatur sebagai berikut.

1. Untuk program Diploma diatur sebagai berikut:

Saat
Evaluasi

Hasil SKS
Kumulatip
Minimum

IPK
Jumlah Mata

Kuliah
Bernilai D

JumlahSKS
Mahasiswa yang

di
Drop Out

(DO)
4 semester

pertama
30 SKS ≥ 2.00 Maximum 4 SKS < 30 SKS

6 semester
pertama

57 SKS ≥ 2.00 Maximum 6 SKS < 75 SKS

6 semester
pertama

90 SKS ≥ 2.00 Maximum 8 SKS < 90 SKS

2. Untuk program Sarjana selain Fakultas Kedokteran diatur sebagai berikut:

Saat
Evaluasi

Hasil SKS
Kumulatip
Minimum

IPK
Jumlah Mata

Kuliah
Bernilai D

JumlahSKS
Mahasiswa yang

di
Drop Out (DO)

4 semester
pertama

30 SKS ≥ 2.00 Maximum 6 SKS < 30 SKS

8 semester
pertama

75 SKS ≥ 2.00 Maximum 12 SKS < 75 SKS

12 semester
pertama

120 SKS ≥ 2.00 Maximum 18 SKS < 120 SKS

Pasal 50

Tingkatan Mahasiswa

(1) Tingkat/status mahasiswa untuk Sarjana di Universitas HKBP Nommensen dapat
digolongkan dalam empat kelompok berdasarkan prestasi akademik yang
dicapainya.

(2) Mahasiswa Persipan, adalah mahasiswa yang telah mengumpulkan 0 sampai 30
SKS dari mata kuliah tahun pertama dengan IPK ≥ 2,00 dengan maksimum 10%
dari jumlah SKS tersebut bernilai D.

(3) Mahasiswa Muda, adalah mahasiswa yang telah mengumpulkan 31 sampai 75 SKS
dengan IPK ≥ 2,00 dengan maksimum 10% dari jumlah SKS tersebut bernilai D.

(4) Mahasiswa Madya, adalah mahasiswa yang telah mengumpulkan 76 sampai 120
SKS dengan IPK ≥ 2,00 dengan maksimum 10% dari jumlah SKS tersebut bernilai
D.
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(5) Mahasiswa Dewasa, adalah mahasiswa yang telah mengumpulkan lebih dari 120
SKS dari mata kuliah tahun pertama dengan IPK ≥ 2,00 dengan maksimum 10%
dari jumlah SKS tersebut bernilai D.

BAB VII

PENAMATAN MAHASISWA

Pasal 51

Penamatan Studi

(1) Mahasiswa program Diploma dan program Sarjana dinyatakan lulus apabila telah
menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian
pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi
kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol-nol).

(2) Mahasiswa program Profesi, program Magister, dan program Doktor dinyatakan
lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki
capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks
prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol-nol).

(3) Untuk keperluan judisium, jumlah nilai C maksimum 1 (satu) mata kuliah bagi
program Profesi, program Magister, dan program Doktor, sedangkan bagi program
Diploma dan program Sarjana jumlah nilai D tidak lebih dari 2 Mata Kuliah.

(4) Tanpa nilai D dan E untuk program Profesi, program Magister, dan program
Doktor, serta tanpa nilai E untuk program Diploma dan program Sarjana.

(5) Khusus bagi mahasiswa Profesi, Magister dan Doktor harus lulus Institutional
TOEFL atau yang setingkat dengannya dengan skor minimal 450.

(6) Kualifikasi judisium kelulusan mahasiswa adalah sebagai berikut:
a. Untuk program Diploma dan program Sarjana:

IPK Predikat Kelulusan
2,00 – 2,75 Cukup
2,76 – 3,00 Memuaskan
3,01 – 3,50 Sangat Memuaskan
3,51 – 4,00 Pujian

b. Untuk program Profesi, program Magister dan program Doktor:

IPK Predikat Kelulusan
3,00 – 3,50 Memuaskan
3,50 – 3,75 Sangat Memuaskan
3,76– 4,00 Pujian
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(12) Apabila mahasiswa program Diploma dan program Sarjana memperoleh IPK ≥ 3,51
atau mahasiswa program Profesi, program Magister,dan program Doktor
memperoleh IPK ≥ 3,76,tetapi masa studinya lebih dari satu semester melebihi masa
studi normal, maka kepadanya diberikan predikat Sangat Memuaskan.

(13) Pengukuhan kelulusan dari program pendidikan vokasi, pendidikan akademik, dan
pendidikan profesi dilaksanakan dalam rapat senat terbuka Universitas HKBP
Nommensen dalam bentuk upacara wisuda.

Pasal 52

Transkrip Akademik, Ijazah, Gelar, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, dan
Sertifikat Profesi

(1) Transkrip Akademik, Ijazah, Gelar, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah
program Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor diberikan kepada mahasiswa yang
kelulusannya telah dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada pasal 51 ayat (1) dan
(2).

(2) Transkrip Akademik, Ijazah, Gelar, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah bagi
program Diploma, Sarjana, Magister diserahkan pada saat upacara wisuda,
sedangkan bagi Program Doktor diserahkan setelah ujian terbuka.

(3) Sertifikat Profesi diberikan kepada lulusan program Profesi yang penyerahannya
dilakukan pada saat upacara wisuda.

BAB VIII

WAKTU STUDI

Pasal 53

Masa Studi dan Sanksi

(1) Universitas HKBP Nommensen menyelenggarakan program pendidikan yang dapat
diselesaikan mahasiswa dalam masa studi normal.

(2) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan untuk program
Diploma I paling lama 2 (dua) tahun akademik, program Diploma II paling lama 3
(tiga) tahun akademik, program Diploma III paling lama 5 (lima) tahun akademik,
program Sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun akademik, program Profesi paling
lama 3 (tiga) tahun akademik setelah menyelesaikan program Sarjana, program
Magister paling lama 4 (empat) tahun akademik, dan program Doktor paling lama 7
(tujuh) tahun akademik.

(3) Masa studi di program studi asal bagi mahasiswa pindahan tetap diperhitungkan
(4) Mahasiswa program Diploma III yang  tidak dapat  menyelesaikan  studinya kurang

dari 9 semester, mahasiswa program Sarjana yang tidak dapat menyelesaikan
studinya kurang dari 13 semester, mahasiswa program Profesi yang tidak dapat
menyelesaikan studinya kurang dari 5 semester, mahasiswa program Magister  yang
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tidak dapat menyelesaikan studinya kurang dari 7 semester, dan mahasiswa
program Doktor yang tidak dapat menyelesaikan studinya kurang dari 13 semester,
diwajibkan membayar uang kuliah dan kewajiban lainnya sebagai mahasiswa pada
tahun akademik berjalan.

Pasal 54

Ketentuan Cuti Akademik

(1) Cuti akademik adalah pembebasan mahasiswa dari kewajiban mengikuti kegiatan
akademik selama jangka waktu tertentu, dengan alasan yang dapat disetujui oleh
Fakultas dan Universitas.

(2) Permohonan cuti akademik diajukan kepada Wakil Rektor I dengan disertai alasan-
alasan yang kuat, diketahui oleh Dekan dan orang tua atau wali mahasiswa yang
bersangkutan. Pengajuan ini paling lambat 1 (satu) bulan sejak penutupan registrasi
akademik.

(3) Cuti akademik diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester berturut-turut, dan
sebanyak-banyaknya 4 semester selama yang bersangkutan kuliah di Universitas
HKBP Nommensen.

(4) Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam perhitungan masa studi.

Pasal 55

Tidak Aktif Studi Tanpa Izin

(1) Mahasiswa tidak aktif studi tanpa izin adalah mahasiswa yang tidak membayar
uang kuliah cicilan I dan III.

(2) Mahasiswa yang tidak aktif tanpa izin selama maksimal 2 (dua) semester berturut-
turut dapat diterima kembali aktif sebagai mahasiswa setelah yang bersangkutan
membayar kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Masa ketidakaktifan tersebut diperhitungkan dalam perhitungan masa studi.

Pasal 56

Pengunduran Diri

(1) Mahasiswa boleh mengajukan pengunduran diri sebagai mahasiswa Universitas
HKBP Nommensen.

(2) Surat pengajuan pengunduran diri diajukan kepada Dekan, yang selanjutnya
diteruskan kepada Rektor untuk diterbitkan Surat Keputusan pengunduran diri
yang bersangkutan.

(3) Mahasiswa Universitas HKBP Nommensen yang akan pindah ke Perguruan Tinggi
lain, harus mengajukan permohonan kepada Dekan untuk diteruskan kepada
Rektor, disertai alasan kepindahannya.
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(4) Kepada mahasiswa tersebut diberikan transkrip akademik (hasil kemajuan
akademik) yang berisikan rekaman lengkap jumlah kredit dan nilai seluruh mata
kuliah yang diperolehnya selama kuliah di Universitas HKBP Nommensen.

(5) Mahasiswa yang telah pindah ke Perguruan Tinggi lain tidak dapat diterima
kembali sebagai mahasiswa Universitas HKBP Nommensen.

BAB IX

TATA TERTIB, PENGHARGAAN, DAN SANKSI

Pasal 57

Tujuan Tata Tertib

Tata tertib ini dimaksudkan untuk menegakkan disiplin dan meningkatkan kualitas
manusia dengan prinsip Pro Deo Et Patria, dan oleh karena itu wajib dipatuhi oleh
setiap Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 58

Tata Tertib Bagi Mahasiswa

Setiap mahasiswa Universitas HKBP Nommensen, harus mematuhi ketentuan sebagai
berikut:

(1) Wajib menaati Kode Etik Akademik sebagaimana diatur dalam Statuta atau
ketentuan lain.

(2) Wajib menjunjung tinggi nama baik Civitas Akademika di dalam maupun di luar
kampus.

(3) Wajib memelihara ketenteraman, kesopanan, kebersihan dan ketertiban terutama di
lingkungan kampus.

(4) Wajib menaati segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku menurut
ketentuan Pemerintah maupun ketentuan universitas dan/atau Fakultas.

(5) Tidak melakukan dan tidak melibatkan diri dalam segala bentuk perjudian dan
pertaruhan, mabuk-mabukan, narkotika, pelanggaran kesusilaan, pencurian,
pemerasan, perusakan serta segala bentuk kejahatan lainnya yang tercantum dalam
perundang-undangan.

(6) Tidak melakukan atau tidak melibatkan diri dalam kegiatan ekstra universiter,
politikpraktis, dan kegiatan massa lainnya di dalam kampus selain yang bersifat
kurikuler, co-kurikuler dan ekstra kurikuleryang diizinkan oleh universitas atau
pemerintah.

(7) Harus dapat menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), Kartu Rencana Studi
(KRS), Bukti Pembayaran Uang Kuliah (BPUK) Tahun Akademik yang sedang
berjalan di lingkungan Universitas HKBP Nommensen, apabila diminta oleh
petugasUHN atau Fakultas yang berwenang untuk itu.
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(8) Melaksanakan atas nama sendiri kegiatan yang telah ditentukan untuk dan atau
nama diri sendiri dan hadir di ruangan/lokasi yang telah ditentukan selambat-
lambatnya 15 (lima belas) menit sebelum kegiatan dimulai.

(9) Mematuhi dan melaksanakan setiap pedoman, petunjuk, instruksi, dan peraturan
dari setiap kegiatan yang ditentukan.

(10)Tidak dibenarkan mengancam dan atau menyuruh/membujuk orang lain untuk
melakukan sesuatu perbuatan yang sifatnya melawan dosen dan tenaga
kependidikan di dalam maupun di luar kampus.

(11)Tidak diperkenankan memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada Dosen
dan Tenaga Kependidikan di dalam maupun di luar kampus, terkait dengan
pelaksanaan akademik.

(12)Melaksanakan peraturan Pemerintah tentang perguruan tinggi.
(13)Perihal pokok - pokok Peraturan Organisasi kemahasiswaan dan kemahasiswaan

Universitas HKBP Nommensen diatur tersendiri

Pasal 59

Tata Tertib Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan

Setiap dosen dan tenaga kependidikan harus mematuhi ketentuan sebagai berikut:
(1) Wajib menaati Kode Etik Akademik sebagaimana diatur dalam Statuta atau

ketentuan lain.
(2) Wajib menjunjung tinggi nama baik Civitas Akademika dan lembaga Universitas

HKBP Nommensen baik di dalam maupun di luar kampus.
(3) Wajib memelihara ketenteraman, kenyamanan, kesopanan, kebersihan dan

ketertiban dan keamanan kampus.
(4) Wajib memenuhi dan mentaati segala peraturan/perundang-undangan yang berlaku

menurut ketentuan Pemerintah, Yayasan, Universitas dan Fakultas.
(5) Tidak melibatkan diri dalam segala bentuk perjudian dan pertaruhan dan mabuk-

mabukan, narkotika, pelanggaran kesusilaan/kesopanan, pencurian, pemerasan, dan
segala bentuk kejahatan lainnya.

(6) Tidak melakukan atau melibatkan diri pada kegiatan politik dan massa lainnya
dalam kegiatan kampus, selain kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler yang
ditentukan dan dibenarkan oleh Pemerintah dan Universitas.

(7) Tidak membocorkan atau tidak berusaha untuk membocorkan kerahasiaan
Fakultas, Universitas dan hal-hal yang seharusnya atau dirasa patut untuk
dirahasikan.

(8) Melaksanakan sendiri kegiatan-kegiatan penelitian yang telah ditentukan atau
ditugaskan  dan wajib hadir di ruangan/lokasi yang ditentukan pada waktunya.

(9) Menjalankan setiap pedoman, petunjuk, instruksi, atau peraturan dari setiap
kegiatan yang ditentukan, baik oleh universitas maupun oleh pemerintah.

(10)Tidak diperkenankan menerima atau meminta imbalan dalam bentuk apapun, baik
langsung maupun tidak langsung yang diduga ataupun patut diduga akan
mempengaruhi pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai
Dosen dan Tenaga Kependidikan.
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(11)Mendukung sepenuhnya program pemerintah tentang pengembangan Perguruan
Tinggi.

Pasal 60

Penghargaan

(1) Universitas HKBP Nommensen memberikan penghargaan kepada Dosen dan
Mahasiswa yang telah mendedikasikan dirinya untuk kemajuan universitas.

(2)  Syarat dan ketentuan pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 61

Ketentuan Pelanggaran dan Sanksi

(1) Barangsiapa melanggar ketentuan Tata Tertib Universitas HKBP Nommensen
dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran menurut penilaian
Rektor dan atau pejabat yang berwenang.

(2) Atas pelanggaran Tata Tertib sebagai diatur pada ayat (1), dapat dijatuhkan sanksi
sebagai berikut:

A. Bagi Mahasiswa
a. Ditegur dan diberi peringatan keras baik lisan maupun tulisan.
b. Dikeluarkan dari dan atau tidak dibenarkan memasuki lokasi untuk mengikuti

kegiatan yang ditentukan.
c. Dilarang mengikuti semua kegiatan berikutnya dan atau dibatalkan semua

kegiatan yang sudah dan atau sedang berlangsung.
d. Dinyatakan curang atau tidak jujur dalam kegiatan yang diikuti.
e. Diskors dari universitas untuk jangka waktu tertentu.
f. Diberhentikan dari Universitas HKBP Nommensen.
g. Dikenakan hukuman selama-lamanya 2 (dua) semester berturut-turut terhadap

mahasiswa yang menyuruh, membujuk orang lain untuk melakukan kegiatan
yang diperuntukkan bagi kepentingan sendiri, dimana yang melakukan itu
adalah mahasiswa dari fakultas/prodi  yang sama.

i. Dikenakan hukuman selama-lamanya 4 (empat) semester berturut-turut kepada
yang membujuk/menyuruh apabila ternyata yang melakukan perbuatan itu
bukan dari fakultas/prodi yang sama.

j. Diberhentikan dari fakultas/universitas bagi mahasiswa yang ternyata
melakukan atau menyuruh/membujuk orang lain untuk melakukan
penganiayaan/penghinaan terhadap Dosen/Tenaga Kependidikan dengan
mengajukan mahasiswa yang bersangkutan kepada instansi yang berwenang.

k. Diajukan kepada aparat hukum untuk diambil tindakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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B. Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan
Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur
pada pasal 59, akan dijatuhi hukuman/sanksi sesuai dengan peraturan-peraturan
yang berlaku dengan tidak mengurangi hak untuk mengajukan yang bersangkutan
ke instansi yang berwenang.

Pasal 62

Prosedur Penetapan Sanksi

(1) Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa yang kemudian diketahui
melakukan pelanggaran terhadap peraturan universitas sebagai berikut:
a. Rektor menunjuk Tim Pemeriksa untuk memeriksa dan mengumpulkan

fakta/data/informasi terhadap dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang
dan atau berat.

b. Tim Pemeriksa dalam rangka memeriksa dan mengumpulkan
fakta/data/informasi mempunyai kewenangan untuk memanggil pihak-pihak
yang terkait dan meminta data, bukti atas dugaan terjadinya pelanggaran
akademik sedang dan atau berat.

c. Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa terhadap dugaan terjadinya pelanggaran
akademik sedang dan atau berart, diserahkan kepada Rektor untuk kemudian
disampaikan kepada Rapat Pimpinan Universitas.

d. Pimpinan universitas setelah memperhatikan, mempertimbangkan berita acara
hasil pemeriksaan dan pengumpulan fakta/data/informasi atas kasus tersebut
yang disusun oleh tim, selanjutnya membentuk tim penyelesaian pelanggaran
akademik.

e. Tim Penyelesaian Pelanggaran Akademik terdiri atas :
1) Pimpinan Universitas
2) 3 (tiga) orang pakar hukum
3) Tenaga kependidikan sebagai pencatat jalannya sidang

f. Berdasarkan hasil sidang khusus, pimpinan universitas dapat memutuskan
penjatuhan sanksi terhadap mahasiswa yang bersangkutan dengan
memperhatikan bobot atau jenis pelanggaran akademik dan sanksi yang dapat
dikenakan.

g. Untuk selanjutnya tata cara pemeriksaan oleh Tim Pelanggaran akademik akan
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

(2) Mahasiswa yang telah diberhentikan bersadasarkan hasil keputusan rapat pimpinan
tidak boleh lagi diterima menjadi mahasiswa Universitas HKBP Nommensen.
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BAB X

BEBAN TUGAS DOSEN

Pasal 63

EkuivalensiUmum

(1) Beban tugas dosen disebut juga Ekivalensi Waktu Mengajar Penuh, disingkat
EWMP.

(2) EWMP ditetapkan minimal 12 SKS dan maksimal 18 SKS yang disebar dalam
tugas institusional sebagai berikut :

Pendidikan : 2 – 8 SKS
Penelitian dan Pengembangan Ilmu : 2 – 6 SKS
Pengabdian pada masyarakat : 1 – 6 SKS
Pembinaan Sivitas Akademika : 1 – 4 SKS
Administrasi dan Manajemen : 0 – 3 SKS

(kecuali jabatan struktural yang ekuivalensinya ditetapkan khusus)
(3) Apabila EWMP > 12 SKS atau melebihi dari sebaran ayat (2), akan diberi

honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan apabila melebihi 18 SKS
honorarium tidak akan dibayarkan.

(4) Kinerja Dosen harus memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana diatur
pada ayat (2).

(5) Khusus kepada Profesor, dalam 3 (tiga) tahun wajib membuat buku, penelitian dan
mempublikasikan hasil penelitian atau gagasan melalu jurnal internasional.

Pasal 64

Ekuivalensi Pendidikan

(1) Pemberian kuliah pada tingkat S-0 dan S-1 terhadap setiap kelompok yang terdiri
dari sebanyak-banyaknya 1-75 orang mahasiswa selama 1 (satu) semester dengan 1
(satu) jam tatap muka per minggu, EWMP-nya sama dengan 1 SKS (bila jumlah
mahasiswa 76-150 orang EWMP = 1,5 SKS).

(2) Asistensi kuliah dan praktikum untuk tiap kelompok mahasiswa (sebanyak-
banyaknya 25 orang per kelompok) selama 1 (satu) semester dengan 2 (dua) jam
tatap muka per minggu EWMP-nya sama dengan 1 SKS (maksimum 2 SKS).

(3) Bimbingan kuliah kerja (kerja praktek) yang terprogram terhadap sekelompok
mahasiswa (sebanyak-banyaknya 15 orang per kelompok) selama 1 (satu) semester
EWMP-nya sama dengan 1 SKS (maksismum 2 SKS).

(4) Tutorial response untuk setiap 50 orang tiap semester, EWMP-nya sama dengan ½
(setengah) dari SKS mata kuliahnya (kalau mata kuliah X = 2 SKS maka tutorial
untuk mata kuliah X = 1 SKS.

(5) Ketua tim pengajar mata kuliah per semester, jumlah EWMP-nya sama dengan
10% dari jumlah SKS mata kuliah yang dikoordinasinya.

(6) SKS untuk Pascasarjana diatur tersendiri.
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Pasal 65

Ekuivalensi Penelitian dan Karya Ilmiah

(1) Penelitian per semester yang disetujui pimpinan Fakultas dan Lembaga Penelitian
EWMP-nya sama dengan 2-4 SKSper semester. Peneliti maksimal 3 orang (1
dosen penanggungjawab, 2 dosen asisten peneliti).

(2) Tata cara pelaksanaan penelitian oleh dosen diatur tersendiri oleh Lembaga
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

(3) Menulis buku yang akan diterbitkan dalam batas waktu selama-lamanya 4 (empat)
semester yang disetujui pimpinan Fakultas dan tercatat memenuhi persyaratan
karya ilmiah, EWMP-nya sama dengan 3 SKS per semester.

(4) Menerjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku yang akan diterbitkan
dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 (empat) semester yang disetujui penerbit
dengan memenuhi persyaratan karya ilmiah, EWMP-nya sama dengan 2 SKS per
semester.

(5) Menyunting satu judul naskah yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-
banyaknya 4 (empat) semester (disetujui pimpinan dan tercatat), EWMP-nya sama
dengan 2 SKS per semester.

(6) Penghargaan terhadap kinerja dosen dalam penelitian dan karya tulis dapat
diberikan dalam bentuk lain.

Pasal 66

Ekuivalensi Pengabdian kepada Masyarakat

(1) Satu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester yang disetujui
pimpinan, EWMP-nya sama dengan 1 SKS.

(2) Penghargaan terhadap kinerja dosen dalam pengabdian pada masyarakat dapat
diberikan dalam bentuk lain.

(3) Tata cara pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat diatur tersendiri oleh
Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 67

Ekuivalensi Pembinaan Sivitas Akademika

(1) Perwalian Akademik (dosen wali akademik) untuk sekelompok mahasiwa setiap
semester (sebanyak-banyaknya 20 orang per kelompok), EWMP-nya sama dengan
1 SKS dan maksimum 3 SKS per semester.

(2) Pimpinan pembinaan Unit Kegiatan Mahasiswa, EWMP-nya sama dengan 1 SKS.
(3) Pimpinan Oeganisasi Sosial Intern, EWMP-nya sama dengan 1 SKS.



41

Pasal 68

Ekuivalensi Jabatan Struktural

(1) EWMP untuk jabatan Rektor sama dengan 12 SKS.
(2) EWMP untuk jabatan Wakil Rektor sama dengan 10 SKS.
(3) EWMP untuk jabatan Dekan sama dengan 10 SKS.
(4) EWMP untuk jabatan Wakil Dekan sama dengan 8 SKS.
(5) EWMP untuk jabatan Ketua Lembaga sama dengan 10 SKS
(6) EWMP untuk jabatan Ketua Gugus Jaminan Mutu (GJM) sama dengan 8 SKS.
(7) EWMP untuk jabatan Sekretaris Lembaga sama dengan 6 SKS.
(8) EWMP untuk jabatan Ketua dan Sekretaris Unit Jaminan Mutu (UJM)  sama

dengan 6 SKS.
(9) EWMP untuk jabatan Ketua Program studi sama dengan 6 SKS.
(10)EWMP untuk jabatan Sekretaris Program studi sama dengan 6 SKS.
(11)EWMP untuk jabatan Kepala Pusat sama dengan 6 SKS.
(12)EWMP untuk jabatan Kepala Biro sama dengan 6 SKS.
(13)EWMP untuk jabatan Kepala Laboratorium sama dengan 4 SKS.

Pasal 69

Ekuivalensi Lainnya

(1) Ketentuan EWMP untuk Pascasarjana ditetapkan tersendiri.
(2) EWMP untuk jabatan Koordinator/Sekretaris PPL sama dengan 6 SKS.
(3) EWMP untuk jabatan Ketua dan Anggota Panitia Ad-Hoc (umur panitia sekurang-

kurangnya satu semester) sama dengan 1 SKS.
(4) EWMP untuk jabatan Ketua dan Anggota Panitia Ad-Hoc (umur panitia sekurang-

kurangnya dua semester) sama dengan 2 SKS.
(5) Beban tugas dosen dalam bidang-bidang yang belum diatur dalam pasal-pasal di

atas disebut ekuivalensi lainnya.
(6) Penentuan ekivalensi lainnya dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan

berdasarkan Peraturan Rektor.

Pasal 70

Kinerja Dosen

(1) Bagi dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik harus membuat Beban Kinerja
Dosen (BKD) yang diukur dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

(2) Beban Kinerja Dosen (BKD) dilaporkan setiap semester ke Kopertis Wilayah
Imelalui Wakil Rektor Bidang Akademik.
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Pasal 71

Pertukaran Dosen (Lecturer Exchange)

(1) Sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan wawasan
Dosen, Universitas HKBP Nommensen menyelenggarakan program pertukaran
Dosen (Lecturer Exchange), baik di Perguruan Tinggi dalam negeri maupun luar
negeri.

(2) Selain mengirimkan Dosen untuk melakukan pendidikan dan pengajaran,
penelitian, pengabdian pada masyarakat, atau kegiatan akademik lainnya,
Universitas HKBP Nommensen juga menerima Dosen yang berasal dari Perguruan
Tinggi lain, baik dari dalam maupun luar negeri.

(3) Persyaratan dan tata cara untuk melakukan program pertukaran Dosen (Lecturer
Exchange), ditetapkan melalui Peraturan Rektor.

BAB XI

LAIN-LAIN

Pasal 72

Kartu Tanda Mahasiswa Hilang

(1) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) diterbitkan setiap tahun akademik dengan warna
yang berbeda.

(2) KTM diterbitkan setelah mahasiswa yang bersangkutan membayar lunas uang
kuliah Cicilan I.

(3) Ketika mengambil KTM yang baru, mahasiswa wajib menyerahkan KTM yang
lama.

(4) Mahasiswa yang kehilangan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dapat memperoleh
Surat Keterangan Pengganti KTM sementara dari Dekan, sebelum KTM yang baru
diterbitkan Biro Administrasi Akademik.

(5) Kelalaian untuk mengganti KTM tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak
memenuhi syarat-syarat administrasi dalam mendapatkan pelayanan akademik.

(6) Mahasiswa yang kehilangan KTM mengajukan surat permohonan kepada Dekan
dengan melampirkan fotokopi tanda lunas pembayaran uang kuliah, fotokopi KRS
pada semester yang bersangkutan, pas foto 2 lembar ukuran 2x3 cm, dan biaya
yang besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di fakultas.

Pasal 73

Kartu Rencana Studi Mahasiswa Hilang

(1) Kartu Rencana Studi (KRS) yang hilang wajib diganti oleh mahasiswa yang
bersangkutan.
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(2) Kartu Rencana Studi (KRS) yang hilang tersebut dapat diganti melalui fotokopi
Kartu Hasil Studi (KHS) yang tervalidasi yang disimpan di fakultas.

(3) Kelalaian untuk mengganti KRS tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak
memenuhi syarat-syarat administrasi dalam mendapatkan pelayanan akademik.

Pasal 74
Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan

Sertifikat Profesi Hilang

(1) Alumni yang kehilangan Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan
Pendamping Ijazah, dan/atau Sertifikat Profesi dapat memperoleh Surat
Keterangan Penggantinya yang dikeluarkan oleh Rektor sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Alumni yang kehilangan Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan
Pendamping Ijazah, dan/atau Sertifikat Profesi, mengajukan surat permohonan
kepada Dekan untuk diteruskan kepada Rektor dengan melampirkan Surat
Keterangan Kehilangan dari Kepolisian, pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 6
lembar, dan membayar biaya yang besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 75

Keberadaan Mahasiswa di Kampus

(1) Semua fasilitas yang tersedia di kampus Universitas HKBP Nommensen dapat
digunakan oleh Sivitas Akademika untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang
berlaku.

(2) Fasilitas pendidikan hanya disediakan bagi mahasiwa Universitas HKBP
Nommensen yang aktif yaitu mahasiswa yang telah melunasi segala kewajibannya
dan telah memenuhi kewajiban administrasi lainnya.

(3) Bagi mahasiswa yang tidak aktif, dan cuti akademik atau yang dilarang mengikuti
kegiatan akademik karena melanggar peraturan Universitas HKBP Nommensen,
berlaku ketentuan :
(a)Mereka tidak diperkenankan menggunakan seluruh fasilitas Universitas HKBP

Nommensen, dan tidak dibenarkan untuk dilayani dalam seluruh kegiatan
akademik termasuk kegiatan kurikuler dan non-kurikuler.

(b)Keberadaan mereka di kampus Universitas HKBP Nommensen dikenakan
peraturan yang berlaku bagi non-Sivitas Akademika Universitas HKBP
Nommensen khususnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia.
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BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Keberadaan Ketentuan Lain

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut melalui
Peraturan Rektor.

(2) Segala peraturan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Pokok Akademik ini.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 77

Ketentuan Penutup

Dengan diterbitkannya Peraturan Pokok Akademik Tahun 2017, maka Peraturan Pokok
Akademik Tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Medan, 5 April 2017

Universitas HKBP Nommensen

Rektor,

Dr. Ir. Sabam Malau
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LAMPIRAN

Lampiran 1 : Contoh Perhitungan IPS

Nama : Pangihutan H.
Semester : I

No. Mata Kuliah
Kredit
(KR) Nilai

Bobot
(BT) KR x BT

1. Matematika I 3 C 2 6
2. Fisika Dasar I 3 C 2 6
3. Bahasa Inggris 2 B 3 6
4. Pendidikan Agama 2 C 2 4
5. Pendidikan Pancasila 2 C 2 4
6. Kimia Dasar I 2 C 2 4
7. Geologi Umum 2 C 2 4

∑ KR=16 ∑(KR x BT) = 34

∑ (KR x BT) 34
IPS = ----------------- = ----------- = 2,12

∑KR 16

Lampiran 2 : Contoh Perhitungan IPK

Nama : Pangihutan H.
Semester : I

No. Mata Kuliah Kredit
(KR)

Nilai Bobot
(BT)

KR x BT

1. Matematika I 3 C 2 6
2. Fisika Dasar I 3 C 2 6
3. Bahasa Inggris 2 B 3 6
4. Pendidikan Agama 2 C 2 4
5. Pendidikan Pancasila 2 C 2 4
6. Kimia Dasar I 2 C 2 4
7. Geologi Umum 2 C 2 4

∑ KR=16 ∑(KR x BT) = 34
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Semester : II

No. Mata Kuliah
Kredit
(KR) Nilai

Bobot
(BT) KR x BT

1. Pengantar Ilmu Pertanian 3 C 2 6
2. Botani 3 A 4 12
3. Genetika Dasar 2 B 3 6
4. Pendidikan Etika 2 B 3 6
5. Biologi 3 A 4 12
6. Kimia Dasar II 3 B 3 9

∑
KR=16

∑(KR x BT) = 51

∑ (KR x BT) 34 + 51         85
IPS = ----------------- = ----------- = ------- =  2,67

∑KR 16+16          32
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