
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KEPUTUSAN 

 

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN 

NOMOR : 031/SK-FIK/13.251/V/2019 

Tentang 

BUKU PEDOMAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS ISLAM LAMONGANTAHUN AKADEMIK 2018/2019 

 

DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

 

Menimbang : 1 Bahwa untuk lebih meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan 

produktivitas dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Lamongan, perlu 

adanya Buku Pedoman Akademik sebagai acuan 

pelaksanaannya. 

 2 Sehubungan dengan butir 1 di atas, perlu diterbitkan Buku 

Pedoman yang memberikan arah pelaksanaan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam 

Lamongan 

Mengingat : 1 Undnag-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional 

 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman 

dan Penyelenggaraan Pendidikan 

 3 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 

0211/U/1982 tentang Program Pendidikan Tinggi di Lingkungan 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

 4 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 

tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan 

Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa  

 5 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 

tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi 

 6 Keputusan Rektor .............. 

Memperhatikan :  Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Lamongan Nomor 

237/SK/2015 tanggal 4 Agustus 2015 tentang Buku Pedoman 

Pendidikan Universitas Islam Lamongan Tahun Akademik 

2018/2019 

  Hasil-Hasil Rapat Koordiansi Pimpinan Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Islam Lamongan 

  Hasil-Hasil Lokakarya Pengembangan Kurikulum KKNI pada 

21 Juli 2014 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan :  BUKU PEDOMAN AKADEMIK FAKULTAS ILMU 

KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN 

TAHUN AKADEMIK 2018/2019 

KESATU :  Buku pedoman akademik Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Islam Lamongan Tahun Akademik 2018/2019 sebagai acuan dan 

arah dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan tinggi 



KEDUA :  Buku pedoman akademik Fakultas Ilmu Kesehatan dan Bisnis 

Universitas Islam Lamongan berlaku sejak Semester ganjil 

Tahun Akademik 2018/2019. Perubahan berupa perbaikan yang 

terjadi dalam masa berlakunya Buku pedoman akademik ini akan 

ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Islam Lamongan 

KETIGA :  Buku pedoman akademik Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Islam Lamongan Tahun Akademik 2018/2019 ini diperuntukan 

bagi seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Islam Lamongan 

KEEMPAT :  Semua aturan yang bertentangan dengan keputusan ini 

dinyatakan tidak berlaku lagi 

  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila 

terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki 

sebagaimanan mestinya. 

 

 

 

Ditetapkan di : Lamongan 

Pada tanggal  :   Agustus 2018 

Dekan  

 

 

 

 

 

 

 

Rizky Rahadian W, S.KM.,M.KKK 

NIDN :0706098501 

 

 

 

 

 

Tembusan Yth : 

1. Rektor Universitas Islam Lamongan 

2. Dekan di lingkungan Universitas Islam Lamongan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KATA PENGANTAR 

 

Buku Panduan Pembimbingan Akademik adalah buku panduan teknis dalam 

penyelenggaraan proses pembimbingan akademik di Universitas Islam Lamongan. Tujuan 

penyusunan buku ini adalah agar mahasiswa dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan 

tepat waktu. Selain itu, buku ini dapat digunakan sebagai upaya untuk optimalisasi 

komunikasi antara mahasiswa dengan dosen wali. Peran dosen wali dalam memotivasi 

mahasiswa sangat penting dalam keberhasilan studi mahasiswa. Buku Panduan 

Pembimbingan Akademik ini memuat tentang proses pembimbingan akademik, tujuan, 

manfaat waktu pembimbingan kademik, hak dan kewajiban mahasiswa dalam perwalian, 

serta semua pihak yang terkait dalam proses pembimbingan akademik. Kami mengucapkan 

terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat, baik secara langsung 

maupun tidak langsung dalam penyusunan Buku Panduan Pembimbingan Akademik Unisla 

ini. Sekali lagi, semoga buku ini mendorong terciptanya layanan akademik yang optimal 

bagi mahasiswa. 

 

Lamongan, 20 Juli 2021 

Dekan  

 

 

 

 

 

 

 

Rizky Rahadian W, S.KM, M.KKK. 

NIDN :0706098501 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SUSUNAN PERSONALIA 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN  

UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN 

 

A. PERSONALIA FAKULTAS : Rizky Rahadian Wicaksono, SKM., M.KKK 

B. PROGRAM STUDI KESEHATAN 

LINGKUNGAN 

: Gading Wilda Aniriani, S.Si., M.Si 

 

C. UNIT PENJAMIN MUTU : Marsha Savira Agatha Putri, S.ST, M.Sc. 

D. GUGUS JAMINAN MUTU : Mimatun Nasihah, S.Si, M.Pd. 

E. KEPALA LABORATORIUM : Nur Lathifah Syakbanah, S.KM, M.PH.  

1. Laboran  : Sayyidatun Najah, S.KL. 

F. PERSONALIA TENAGA 

ADMINISTRASI 

 

1. Kepala Bagian Tata Usaha 

2. Staf  

: M. Yipta Adiarta, S.Pd  
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Daftar Dosen Jurusan Kesehatan Lingkungan 

 

No 
Nama Dosen 

Tetap 
NIDN Tgl Lahir 

Jabatan 

Akademik 

Bidang 

keahlian untuk 

setiap jenjang 

pendidikan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 

Rizky Rahadian 

Wicaksono, SKM., 

M.KKK 

0706098501 
6 September 

1985 
Asisten Ahli 

Sanitasi 

Lingkungan 
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Mikrobiologi 

Kesehatan 
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Gading Wilda 

Aniriani, M.Si 
0706048801 6 April 1988 Asisten Ahli 
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Kesehatan 
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0725088201 
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1982 
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Entomolog 

Kesehatan 
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Marsha Savira 
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Sanitasi 
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Nur Lathifah 
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Entomolog 
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BAB I 

PENYELENGGARAAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

 

I. SEJARAH SINGKAT FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

Program studi Kesehatan lingkungan Universitas lamongan didirikan berdasarkan 

SK Penyelenggaraan No. 31/KPI/I/2015 tanggal 15 September 2015 Penerimaan 

mahasiswa angkatan pertama dimulai pada tahun ajaran 2016/2017 untuk memenuhi 

kebutuhan tenaga kesehatan lingkungan. pola pendidikan pada Fakultas Ilmu Kesehatan 

Program Studi Kesehatan Lingkungan Memberi Gelar S.KL. Pada awal berdirinya 

Program Studi Kesehatan Lingkungan  masih banyak mengalami kendala antara lain 

terbatasnya ruang kuliah, peralatan laboratorium dan sebagainya. Pada waktu itu 

sebagian perkuliahan dan praktikum dilaksanakan dengan bekerja sama beberapa 

Fakultas antara lain Fakultas Teknik, Sekolah Vokasi Kebidanan Sebagai upaya untuk 

meningkatkan dan menyempurnakan jalannya pendidikan terus dilakukan terutama 

menyangkut dengan kegiatan belajar mengajar, usaha tersebut antara lain dengan 

meningkatkan dan mendayagunakan sarana dan fasilitas yang ada seperti ruang kelas 

untuk perkuliahan, laboratorium.  Sehingga mulai tahun ajaran 2016/2017 semua 

kegiatan praktikum dapat dilaksanakanDinas Perikanan dan Kelautan. Dengan demikian 

kegiatan belajar Program Studi Kesehatan Lingkungan Universitas Islam Lamongan 

dapat berjalan lebih lancar dan akan menghasilkan Lulusan. 

  

Apa itu kesehatan Lingkungan ? 

    Di program studi ini kamu akan belajar bagaimana mengelola lingkungan agar tetap 

lestari dan bersih sehingga aman untuk kehidupan manusia. Disini kamu akan 

mempelajari keterkaitan antara kelestarian lingkungan dengan kualitas hidup manusia 

yang diukur dari kesehatannya. Prodi ini mempelajari keterkaitan aktif setiap komponen 

lingkungan yang memiliki potensi membahayakan kesehatan masyarakat. Misalnya, 

pencemaran lingkungan yang saat ini semakin tak terkendali penyebarannya. Prodi 

Kesehatan Lingkungan mempersiapkan para profesional yang ahli dalam menjaga 

kesehatan lingkungan, mencegah penyakit yang disebabkan oleh pencemaran dan 

kerusakan lingkungan. 

 

Mengapa Kalian Memilih Jurusan Kesehatan Lingkungan ? 

Banyak masyarakat yang masih mengabaikan kebersihan dan kelestarian lingkungan 

karena kurang memahami dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan manusia. 

Prodi ini sangat cocok untuk kamu yang punya kepedulian besar terhadap lingkungan 

sekitar dan kesehatan. 

 



Prospek Kerja Jurusan Kesehatan Lingkungan ? 

Indonesia sangat membutuhkan para profesional di bidang kesehatan lingkungan. 

Pencemaran lingkungan semakin hari semakin bertambah parah, dan pastinya akan 

berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Lulusan Kesehatan Lingkungan dapat 

berkarir di sektor publik seperti Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan, 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi maupun daerah, 

Badan Perencana Nasional dan Daerah, dan sebagainya. Di sektor privat, lulusan dapat 

berkarir di berbagai perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur, minyak dan gas, 

dan konsultan lingkungan. 

 

II. VISI, MISI, TUJUAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

A. Visi 

Menjadi Fakultas Ilmu Kesehatan yang unggul dalam ipteks pada bidang kesehatan dan 

menghasilkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia serta dilandasi nilai 

keislaman 

 

B. Misi 

1. Menghasilkan sumber daya manusia bidang kesehatan yang berkualitas dalam 

meningkatkan derajat kesehatan berdasarkan nilai keislaman. 

2. Meningkatkan pengetahuan  dengan mengembangkan Iptek  bidang kesehatan 

dengan kerja sama dalam rangka menyesaikan masalah kesehatan. 

3. Mengembangkan kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat  dan publikasi 

 

C. Tujuan 

1. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam 

penyelenggaraan pendidikan. 

2. Menghasilkan sarjana yang memiliki keunggulan komparatif yang dibutuhkan oleh 

masyarakat yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya. 

3. Terbentuknya budaya dan apresiasi masyarakat masyarakat pada  bidang kesehatan 

 

III. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM STUDI S1 KESEHATAN 

LINGKUNGAN  

 

VISI  

Menjadi Program Studi Unggul di Bidang Mikrobiologi Kesehatan Pada Tahun 2026 

Serta Mencetak Lulusan yang Berintegritas dan Kompetitif berlandaskan Nilai 

Keislaman. 

 



MISI 

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi S1 Kesehatan Lingkungan berbasis KKNI 

(Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) dalam proses pembelajaran dengan 

metode Student Center Learning (SCL) yang mengikuti perkembangan teknologi 

dan berlandasakan nilai keislaman.  

2. Menyelenggarakan kerjasama dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian 

masyarakat  dengan berbagai pihak terkait 

3. Melaksanakan kegiatan Kajian Ilmiah, Riset dan Inovasi di Bidang Kesehatan 

Lingkungan dan menerapkannya ke dalam dunia kerja.  

4. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang Kesehatan Lingkungan 

dan melakukan pendampingan kepada masyarakat secara berkelanjutan. 

 

TUJUAN 

1. Menjadikan Program Studi Kesehatan Lingkungan sebagai salah satu prodi yang 

berintegritas, kompetitif, berkualitas dari segi Sumber Daya Manusia dan sarana 

prasarana akademik.  

2. Menghasilkan lulusan yang siap secara hard skills dan soft skills untuk bekerja 

dibidang lingkungan. 

3. Menghasilkan penelitian yang dapat mendukung kemajuan pendidikan dan 

meningkatkan kualitas dosen dan mahasiswa.  

4. Mengaplikasikan hasil penelitian pada kegiatan pengabdian masyarakat dengan 

membentuk desa binaan kesehatan lingkungan 

5. Mengembangkan kerjasama dengan pemerintah daerah, industri dan dunia usaha 

dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta mengatasi 

masalah-masalah lingkungan. 

6. Mengembangkan dan memelihara kerjasama dengan asosiasi profesi seperti HAKLI 

(Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia), PIPTKL (Perkumpulan Institusi 

Perguruan Tinggi Kesehatan Lingkungan) dan EHSA (Environmental Health and 

Safety Association) sebagai bentuk evaluasi dan kontrol terhadap perkembangan 

program studi. 

 

SASARAN: 

Bidang Pendidikan dan Pengajaran 

1. Meningkatkan kualitas tenaga pengajar 

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perkuliahan 

3. Mengembangkan kurikulum program studi untuk mengakomodasi perkembangan 

ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan erat dengan kebutuhan para 

stakeholder program studi 



4. Meningkatkan mutu proses belajar mengajar sesuai sistem penjamin anmutu secara 

bertahap dan menyeluruh. 

5. Meningkatkan peran kesehatan lingkungan sebagai saran penyebaran studi literatur, 

serta meningkatkan sarana penunjang pelaksanaan kegiatan akademik di program 

studi 

 

Bidang Penelitian 

1. Meningkatkan jumlah penelitian dosen melalui kerjasama dengan pemerintah daerah 

kabupaten, propinsi, pemerintahpusat, dan sumber dana lainnya pada tingkat 

nasional. 

2. Meningkatkan jumlah publikasi dan karya ilmiah dosen di tingkat nasional serta 

internasional 

 

Bidang Pengabdian kepada Masyarakat 

1. Meningkatkan jumlah dan jenis pengabdian kepada masyarakat terutama penerapan 

kesehatan lingkungan tepat guna untuk pemecahan masalah kebersihan lingkungan. 

2. Meningkatkan usaha jasa yang sesuai permintaan pengguna sekaligus sebagai 

sumber dana investasi program studi. 

 

Bidang lain di luar Tri Dharma 

1. Meningkatkan keterampilan dan kompetensi staf penunjang akademik(administrasi 

dan pengelola laboratorium) 

2. Meningkatkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan lain daerah maupun 

luar daerah, dengan pemerintah daerah, dengan pelaku industry se-tempat yang 

kesemuannya diarahkan untuk pengembangan bidang Tri Dharma PT (perkuliahan, 

praktek, KP, KKN, TA, magang, dan lainnya) 

 

 

IV. PROGRAM PENDIDIKAN DI FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN 

 

1. Sarjana Kesehatan Lingkungan   

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

SISTEM KREDIT SEMESTER 

 

I. DASAR PELAKSANAAN SKS 

Sistem Kredit Semester (SKS) dilakukan berdasarkan : 

1. Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 

3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/2000 tentang Pedoman  

Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Lamongan senagai lembaga pendidikan 

Tinggi dalam mengatur penyelenggaraan pendidikan Kesehatan Lingkungan selalu 

memperhatikan faktor-faktor berikut : 

a. Kebutuahn masyarakat terhadap tenaga ahli yang semakin meningkat 

b. Maahsiswa sebagai anak didik, yang secara kodrati memiliki perbedaan-

perbedaan individual baik dalam bakat, minat, maupun kemampuan akdemik 

c. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin kuat 

d. Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaksana dan pendukung dalam 

penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

e. Saran dan praarana pendidikan seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium 

dan sarana lainnya yang memadai 

f. Perubahan/perkembangan linkungan baik regional, nasional maupun 

internasional 

g. Etika dan moral yang berlaku di masyarakat 

  

II. PENGERTIAN SISTEM KREDIT SEMESTER 

1. Sistem Kredit 

a. Sistem kredit ialah suatu sistem penghargaan terhadap bebas studi mahasiswa, 

beban kerja dosen, dan bebas penyelenggaraan program pendidikan yang 

dinyatakan dalam kredit 

b. Kredit adalah suattu suatu unit atau satuan yang menyatakan isi suatu matakuliah 

secara kuantitatip 

c. Ciri-ciri kredit ialah : 

 Dalam sistem kredit, tiap-tiap matakuliah diberi harga yang dinamakan nilai 

kredit 

 Banyaknya nilai kredit untuk masing-masing matakuliah ditentukan atas 

dasar besarnya usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinyatakan 

dalam kegiatan perkuliahan, praktikum, kerja lapangan, atau tugas-tugas lain. 

2. Sistem Semester 



a. Sistem semester adalah sistem penyelenggranan program pendidikan yang 

menggunakan satuan waktu tengah tahuhan yang disebut semester 

b. Semester adalah satu waktu terkecil untuk menyatakan lamanya waktu suatu 

kegiatan pendidikan dalam satu jenjang/program pendidikan tertentu. Satu 

semester setara dengan 16-19 minggu kerja dalam arti minggu perkuliahan 

efektif termasuk ujian akhir, atau sebanyak-banyaknya 22 minggu kerja 

termasuk waktu evaluasi ulang dan mingguan tenang 

c. Penyelenggaraan pendidikan dalam satu semester terdiri dari kegiatan 

perkuliahan, seminar, praktikum, kerja lapang, dalam bentuk tatap muka, serta 

kegiatan akademik terstruktur dan mandiri 

d. Dalam setiap semester disajikan sejumlah mata kuliah dan setiap mata kuliah 

mempunyai bobot yang dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS), sesuai 

dengan yang ditetapkan dalam kurikulum Fakultas Ilmu Kesehatan 

3. Sistem Kredit Semester 

a. Ialah suatu sistem kredit yang diselenggarakan dalam satuan waktu semester 

b. SKS mempunyai dua tujuan yang sangat penting 

 Tujuan Umum 

Agar PT lebih dapat memenuhi tunttutan pembangunan, maka perlu disajikan 

program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel. Dengan cara tersebut akan 

memberi kemungkinan lebih luas setiap mahasiswa untuk menetukan dan 

mengatur kurikulum dan strategi proses belajar sesuai dengan rencana dan 

kondisi masing-masing peserta didik. 

 Tujuan Khusus  

1) Memberi kesempatan pada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar 

agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnta 

2) Memberi kesempatan pada para mahasiswa agar dapat mengambil 

matakulaih yang sesuai minat, bakat dan kemampuanya. 

3) Memepermudah kemungkinan agar sistem pendidikan dengan input dan 

uotput yang majemuk dapat dilaksanakan 

4) Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan 

perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat 

5) Memberi kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa 

dapat diselengarakan dengan sebaik-baiknya 

6) Memberi kemungkinan pengalihan kredit antara program studi atau antar 

fakultas dalam satu perguruan tinggi atau antar perguruan tinggi 

7) Kemungkinan perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi satu ke 

perguruan tinggi lain atau dari program studi ke program studi lain dalam 

suatu perguruan tinggi 



8) Satuan Kredit Semester (SKS) adalah satuan yang digunakan untuk 

menyatakan besarnya beban studi mahasiswa dalam suatu semester serta 

besarnya pengakuan atas kebersilan usaha mahasiswa, serta besarnya 

uaha untuk penyelenggaraan program pendidikan di Perguruan Tinggi 

khususnya bagi dosen 

9) Setiap matakuliah atau kegiatan akademik lainnya, disajikan pada setiap 

semester dengan ditetapkan harga satuan kredit semesternya yang 

menyatakan bobot kegiatan dalam matakuliah tersebut.  

 

III. NILAI KREDIT, BEBAS STUDI DAN NILAI ABSOLUT 

1. Nilai kredit semester untuk perkuliahan untuk perkuliahan, nilai satu-satuan kredit 

semester ditentukan berdasarkan beban kegiatan yang meliputi keseluruhan kegiatan 

perminggu sebagai berikut : 

a. Untuk Mahasiswa 

 45 menit acara tatap muka terjadwal dengan dosen, misal dalam bentuk 

kuliah, seminar, dsb 

 60 menit acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi yang tidak 

terjadwal tetapi direncanakan oleh dosen, misal dalam bentuk mengerjakan 

pekerjaan rumah atau menyelesaikan soal-soal 

 60 menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus 

dilakukan untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu tugas 

akademik, misal dalam bentuk membaca buku referensi. 

b. Untuk Dosen 

 45 menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa 

 60 menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur 

 60 menit pengembangan materi kuliah 

2. Nilai Kredit Semester Untuk Seminar 

Untuk penyelenggaraan seminra, dimana mahasiswa diwajibkan memberikan 

penyajian pada suatu forum, nilai satu satuan kredit semester seperti pada 

penyelenggaraan kuliah, yaitu berupa 45 menit tatap muka perminggu 

3. Nilai Kredit Semester Untuk Praktikum 

Penelitina dan kerja lapangan nilai satu satuan kredit semester sama dengan 

penyelesaian kegiatan selama dua sampai lima jam perminggu selama satu semester 

atau keseluruhannya 32 sampai 80 jam persemester 

a. Nilai Kredit Semester untuk praktikum di laboratorium. Untuk praktikum di 

laboratorium, nilai satuan kredit semester adalah beban tugas di laboratorium 

sebanyak dua samapi tiga jam per minggu selama satu semester  



b. Nilai Kredit Semester untuk penelitian, penyusuna skripsi, tesis, dan disertasi. 

Nilai satu satuan kredit semester adalah bebas tugas penelitian sebanyak tida 

samapi empat jam sehari selama satu bulan, dimana satu bulan setara dengan 22 

hari kerja (40 jam per minggu) 

c. Nilai Kredit Semester untuk kerja lapangan dan yang sejenisnya. Untuk krja 

lapangan dan yang sejeinisnya, nilai satua satuan kredit semester adalah beban 

tugas di lapangan sebnayak empat sampai lima jam per minggu selama satu 

semester. 

4. Evaluasi Keberhasilan Studi program Sarjana 

Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan indeks prestasi (IP), yang ditulis 

dengan angka. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilaksnaakan sekurnag-

kurangnya tiap akhir tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dan tahun keempat. 

a. Evaluasi Keberhasilan Studi Akhir Semester 

Evaluasi keberhasilan studi akhir semester dilakukan pada setiap akhir semester, 

meliputi matakuliah yang diambil mahasiswa pada semester tersebut. Hasil 

evaluasi ini terutama untuk menentukan beban studi yang boleh diambil pada 

semester berikutnya dengan berpedoman pada ketentuan berikut: 

 

IP semester yang diperoleh Beban studi dalam semester 

> 3, 00 22-24 sks 

2,50-2,99 19-21 sks 

2,00-2,49 16-18 sks 

1,50-1,99 12-15 sks 

< 1,50 12 sks 

 

b. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Pertama 

Pada akhir tahun pertama sejak mahasiswa terdaftar pada program sarjana di 

Fakultas Ilmu Kesehatan diadakan evaluasi untuk menetukan apakah mahasiswa 

yang bersangkutan boleh melanjutkan atau tidak. Mahasiswa diperbolehkan 

melanjutkan studi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

 Mengumpulkan sekurang-kurangnya 24 sks 

 Mencapai IP sekurang-kurang 2,00 yang diperhitungkan dari 24 sks dari 

matakuliah yang terbaik nilainnya  

c. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Kedua  

Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun kedua, apabila 

memenuhi syarat sebagai berikut: 

 Mengumpulkan sekurang-kurangnya 48 sks 

 Mencapai IP sekurang-kurang 2,00 yang diperhitungkan dari 48 sks dari 

matakuliah yang terbaik  



d. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Ketiga 

Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun ketiga, apabila 

memenuhi syarat sebagai berikut: 

 Mengumpulkan sekurang-kurangnya 72 sks 

 Mencapai IP sekurang-kurang 2,00 yang diperhitungkan dari 72 sks dari 

matakuliah yang terbaik  

e. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Keempat 

Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun keempat, apabila 

memenuhi syarat sebagai berikut: 

 Mengumpulkan sekurang-kurangnya 96 sks 

 Mencapai IP sekurang-kurang 2,00 yang diperhitungkan dari 96 sks dari 

matakuliah yang terbaik  

f. Evaluasi Keberhasilan Studi Akhir Studi Program Sarjana 

Jumlah kredit yang harus dikumpulkan oleh seorang mahasiswa untuk 

menyelesaiklan studi program sarjana  mencapai 144-160 sks termasuk 

skripsi/tugas lain. Jumlah sks minimum ditentukan dala batas sebaran tersebut. 

Mahasiswa yang telah mengumpulkan sekurang-kurangnya ejumlah sks 

minimum diatasnya dinyatakan telah menyelesaikan program studi apabila 

memenuhi syarat sebagai berikut: 

 Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,00 

 Nilai D tidak melebihi 10% dari beban kredit total, kecuali unttuk matakuliah 

tertentu yang tidak diperbolehkan memperoleh nilai D 

 Tidak ada nilai E 

 Lulus ujian sarjana 

g. Batas Masa Studi 

Program sarjana harus diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari tujuan tahun, 

terhitung mulai saat mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa. Jika ternyata 

samapi batas masa studi yang ditentukan, mahasiswa belum dapat dapat 

menyelesaikan studi sarjananya, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak 

mampu melanjutkan studinya. Masa studi tujuah tahun tersebut tidak dinyatakan 

cuti akademik/terminal, tetapi bagi mahasiswa yang tidak mendaftar ulang tanpa 

seizin Dekan tetap diperhitungkan sebagai masa studi. 

 

IV. BEBAS STUDI 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

49 Tahun 2014 tentang Standart Nasional Perguruan Tinngi, beban studi program 

sarjana sekurang-kurangnya 149 (seratus empat puluh sembilan) sks yang dijadualkan 



untuk 8 (delapan) semester dan padat ditempatkan dalam waktu kurang dari 8 (delapan) 

semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester. 

Pada semester pertama beban studi mahasiswa ditentukan secara paket. Selanjutnya 

beban studi mahasiswa dalam satu semester ditentukan atas dasar kemampuan 

mahasiswa yang ditunjukkan oleh indeks prestasi semester sebelumnya. 

 

V. PENILAIAN 

a. Dosen pengampu akan memberikan tugas perkuliahan (menyusun makalah, resume, 

case, diskusi, dsb)baik yang bersiaft mandiri maupun kelompok 

b. Nilai UTS akan diumumkan 2 minggu setelah pelaksanaan 

c. Nilai akhir adalah penilaian yang dilakukan dari hasil UTS, UAS, tugas dan 

prosentase kehadiran 

d. Penentuan nilai akhir adalah : 

 NA = 20%(T) + 20%(A) + 20%(G) + 20%(H) + 10%(Q1) + 10%(Q2) 

Keterangan : 

 (T) = Nilai UTS 

 (A) = Nilai UAS 

 (G) = Tugas 

 (Q1) = Quiz 1 

 (Q2) = Quiz 2 

 (H) = Presentasi kehadiran 

e. Tabel nilai presensi kehadiran 

Presentasi kehadiran Nilai  

< 60 50 

61 – 79 70 

80 – 100 100 

 

VI. KARTU RENCANA STUDI (KRS) 

Untuk melaksanakan administrasi kredit, diperlukan beberapa kegiatan pada setiap 

semester yaitu : 

1. Persiapan Pendaftaran 

Bahan-bahan yang diperlukan pada tahap persiapan pendaftaran ini antara lain : 

a. Daftar nama Penasehat Akademik (PA) beserta mahasiswa yang dibimbingnya 

b. Petunjuk pengisian beserta kartu-kartunya yaitu : 

 Kartu Rencana Studi (KRS) 

 Kartu Hasil Studi (KHS) 

2. Pengisian Kartu Rencana Studi 



Pertama-tama mahasiswa datang ke sub bagian akademik fakultas untuk mengambil 

kelengkapan pendaftaran dengan menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) 

yang berlaku untuk semester tersebut 

a. Penentuan Rencana Studi Semester 

Penentuan rencana studi semester ini dilakukan dengan bimbingan dosen PA 

yang tenalah ditunjuk. Untuk mahasiswa baru, rencana studi semester pertama 

diwajibkan mengambil beban studi yang telah ditetapkan. Penentuan rencana 

studi semester selanjutnya ditentukan berdasarkan prestasi yang dicapai oleh 

mahasiswa pada semester sebelumnya. Besaranya beban studi yang boleh 

diambil pada semester berikutnya diserahkan kepada sub bagian akademik 

fakultas untuk dilaporkan kepada Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan 

(BAAK)  

b. Hasil Studi 

Yang dimaksud dengan hasil studi adalah nilai yang diperoleh mahasiswa bagi 

semua matakuliah yang diprogram dalam KRS dan dicantumkan dalam Kartu 

Hasil Studi (KHS) 

3. Kuliah, seminar, praktikum dan sejeinisnya 

Mahasiswa diwajibkan mengikuti kuliah, seminar, praktikum dan kegiatan akademik 

sejeinisnya sesuai dengan rencana studinya secara tertib dan teratur menurut 

ketentuan yang berlaku. Jadwal jam kuliah dan praktikum diatur oleh fakultas. 

4. Penyelenggaraan ujian matakuliah 

Tahap-tahap yang diperlukan dalam penyelenggaraan ujian adalah sebagai berikut ; 

a. Merencanakan jadwal ujian 

Sesuai dengan kalender akademik, jadwal Ujian Tengah Semester (UTS) dan 

Ujian Akhir Semester (UAS) harus direncanakan terlebih dahulu secara cermat 

dan diumumkan kepada mahasiswa dan dosen. Jadwal ujian diumumkan 

selambat-lambatnya seminggu sebelum ujian berlangsung, sehingga mahasiswa 

maupun dosen dapat mengatur persiapan yang diperlukan sedini mungkin. 

Jadwal ujian hendaknya disusun bersma-sama dengan penyusunan jadwal kulaih 

dan jadwal praktikum. UTS dan UAS dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan 

oleh dekan.  

b. Pelaksanaan ujian 

Yang boleh menempuh ujian adalah mahasiswa yang telah mengikuti sekurang-

kurangnya 75% dari perkuliahan untuk semester  yang bersangkutan serta 

memenuhi ketentuan lainnya. Hasil ujian berupa nilai akhir beserta kompnen-

komponennya (nilai UTS, praktikum, nilai quiz dll) diumumkan kepada 

mahasiswa. 

5. Pengadministrasi nilai 



a. Kartu Hasil Studi (KHS) 

Hasil ujian oleh dosen harus segera diserahkan ke Sub Bagian Akademik, agar 

dapat dilakukan pengisian KHS dan KRS untuk semester berikutnya. KHS 

semester dibuat rangkap lima, masing-maisng untuk dosen PA, mahasiswa, 

orang tua/wali mahasiswa, Sub Bagian Akademik Fakultas dan Pusat Komputer 

Universitas  

b. Penyimpanan hasil ujian mahasiswa  

Penyimpanan hasil ujian mahasiswa dilakukan oleh Sub Bagian Akademik 

Fakultas dan Pusat Komputer Universitas. Data hasil ujian mahasiswa yang perlu 

disimpan adalah : 

 Daftar hasil ujian mahasiswa setiap matakuliah 

 KHS yang mencakup nilai kumulatif hasil ujian mahasiswa yang 

bersangkutan pada setiap semester dan nindeks prestasinya 

 Nilai kumulatif untuk semua matakuliah sejak semester awal sampai dengan 

semua semester yang telah ditempuh 

 

VII. PROGRAM SEMESTER PENDEK 

a. Semester pendek adalah program perkuliahan yang diselenggarakan pada masa sela 

antara semester genap dan ganjil tahun akademik berikutnya. Perkuliahan semester 

pendek meliputi 16 kali tatap muka termasuk ujian tengah semester (UTS) dan  ujian 

akhir semester (UAS)  

b. Program semester pendek bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa 

untuk memeprbaiki nilai mata kuliah yang sudah pernah ditempuh dalam rangka 

meningkatkan indeks prestasi kumulatif dan memperpendek masa studi serta 

mengindari terjadinya putus studi 

c. Mata kuliah yang ditawarkan dalam semester pendek adalah mata kuliah prasyarat 

dimasing-masing jurusan/program studi serta mata kuliah lain yang dipandang perlu 

oleh jurusan/program studi sepanjang peminat matakuliah tersebut minimal 20 ornag 

perkelas 

d. Dalam kasus tertentu, fakultas dapat membatalkan suatu mata kuliah yang 

ditwarakan dalam semester pendek 

e. Untuk mengikuti program semester pendek, mahasiswa dikenakan biaya yang 

besarnya ditentukan olehfakultas 

f. Mata kuliah yang dapat diprogram di semester pendek adalah mata kuliah yang 

pernah ditempuh dan mendapat nilai minimal C dengan hasil nilai maksimal B 

g. Apabila mahasiswa melanggar kenetuan program semester pendek dalam buku 

pedoman akademik ini, maka semua matakuliah yang ditempuh pada program 

semester pendek tersebut digugur. 



BAB III 

PELAKSANAAN KEGIATAN AKADEMIK 

 

A. KELENGKAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN AKADEMIK 

Pelaksanaan kegiatan akademik menuntut tersedianya beberapa kelengkapan sebagai 

berikut : 

1. Buku Pedoman Akademik 

Buku Pedoman Akademik merangkum aturan-aturan yang terkait dengan 

penyelenggaraan proses belajar mengajar dan pengadminstrasian di tingkat 

fakultas/program studi 

2. Kalender Akademik 

Kalender Akademik berisi informasi tentang alokasi waktu yang disepakati 

untuk melakukan berbagai kegiatan yangnterkait dengan pelaksanaan sistem kredit 

semester, seperti registrasi/heregistrasi, perkuliahan, pekan sunyi, ujian, 

pengumaman hasil ujian, dan sebagainya.  

3. Kurikulum dan GBPP (Garis-Garis Besar Program Pengajaran) 

Kurikulum menggambarkan daftar nama matakuliah, jenis, dan dudukannya, 

bobot sks, dan matakuliah prasyarat dimasing-masing program studi, alur 

penempuahn matakuliah, serta strategi-strategi untuk mencapai tujuan instruksional 

secara terperinci, kurikulum disajikan pada BAB IV. 

GBPP berisi rumusan tujuan dan pokok-pokok isi matakuliah. GBPP 

memmuat komponen-komponen tujuan isntruksional umum dan khusus, topik atau 

pokok bahasan, subu pokok bahasan, etimasi wakttu perkuliahan dan sumber 

kepustakaan. GBPP diterbitkan tersendiri sebagai suplemen dari buku pedoman 

akademik. 

 

B. KEGIATAN SETIAP SEMESTER 

Untuk melaksanakan adfministrasi sistem kredit, diperlukan beberapa tahap kegiatan 

pada setiap semester yaitu : 

1. Persiapan Pendaftaran 

Bahan-bahan yang diperlukan pada tahap persiapan pendaftaran ini antara lain : 

a. Daftar nama Penasehat Akademik (PA) beserta mahasiswa yang dibimbingnya 

b. Petunjuk pengisian beserta kartu-kartunya yaitu : 

 Kartu Rencana Studi (KRS) 

 Kartu Hasil Studi (KHS) 

2. Pengisian Kartu Rencana Studi 



Pertama-tama mahasiswa datang ke sub bagian akademik fakultas untuk mengambil 

kelengkapan pendaftaran dengan menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) 

yang berlaku untuk semester tersebut 

a. Penentuan Rencana Studi Semester 

Penentuan rencana studi semester ini dilakukan dengan bimbingan dosen PA 

yang tenalah ditunjuk. Untuk mahasiswa baru, rencana studi semester pertama 

diwajibkan mengambil beban studi yang telah ditetapkan. Penentuan rencana 

studi semester selanjutnya ditentukan berdasarkan prestasi yang dicapai oleh 

mahasiswa pada semester sebelumnya. Besaranya beban studi yang boleh 

diambil pada semester berikutnya diserahkan kepada sub bagian akademik 

fakultas untuk dilaporkan kepada Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan 

(BAAK)  

 

 

b. Hasil Studi 

Yang dimaksud dengan hasil studi adalah nilai yang diperoleh mahasiswa bagi 

semua matakuliah yang diprogram dalam KRS dan dicantumkan dalam Kartu 

Hasil Studi (KHS) 

3. Kuliah, seminar, praktikum dan sejeinisnya 

Mahasiswa diwajibkan mengikuti kuliah, seminar, praktikum dan kegiatan akademik 

sejeinisnya sesuai dengan rencana studinya secara tertib dan teratur menurut 

ketentuan yang berlaku. Jadwal jam kuliah dan praktikum diatur oleh fakultas. 

4. Penyelenggaraan ujian matakuliah 

Tahap-tahap yang diperlukan dalam penyelenggaraan ujian adalah sebagai berikut ; 

a. Merencanakan jadwal ujian 

Sesuai dengan kalender akademik, jadwal Ujian Tengah Semester (UTS) dan 

Ujian Akhir Semester (UAS) harus direncanakan terlebih dahulu secara cermat 

dan diumumkan kepada mahasiswa dan dosen. Jadwal ujian diumumkan 

selambat-lambatnya seminggu sebelum ujian berlangsung, sehingga mahasiswa 

maupun dosen dapat mengatur persiapan yang diperlukan sedini mungkin. 

Jadwal ujian hendaknya disusun bersma-sama dengan penyusunan jadwal kulaih 

dan jadwal praktikum. UTS dan UAS dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan 

oleh dekan.  

b. Pelaksanaan ujian 

Yang boleh menempuh ujian adalah mahasiswa yang telah mengikuti sekurang-

kurangnya 75% dari perkuliahan untuk semester  yang bersangkutan serta 

memenuhi ketentuan lainnya. Hasil ujian berupa nilai akhir beserta kompnen-



komponennya (nilai UTS, praktikum, nilai quiz dll) diumumkan kepada 

mahasiswa. 

5. Pengadministrasi nilai 

a. Kartu Hasil Studi (KHS) 

Hasil ujian oleh dosen harus segera diserahkan ke Sub Bagian Akademik, agar 

dapat dilakukan pengisian KHS dan KRS untuk semester berikutnya. KHS 

semester dibuat rangkap lima, masing-maisng untuk dosen PA, mahasiswa, 

orang tua/wali mahasiswa, Sub Bagian Akademik Fakultas dan Pusat Komputer 

Universitas  

b. Penyimpanan hasil ujian mahasiswa  

Penyimpanan hasil ujian mahasiswa dilakukan oleh Sub Bagian Akademik 

Fakultas dan Pusat Komputer Universitas. Data hasil ujian mahasiswa yang perlu 

disimpan adalah : 

 Daftar hasil ujian mahasiswa setiap matakuliah 

 KHS yang mencakup nilai kumulatif hasil ujian mahasiswa yang 

bersangkutan pada setiap semester dan nindeks prestasinya 

 Nilai kumulatif untuk semua matakuliah sejak semester awal sampai dengan 

semua semester yang telah ditempuh 

 

C. PERUBAHAN STATUS MAHASISWA 

Perubahan status mahasiswa meliputi : 

1. Mutasi  

2. Perpindahan 

3. Alih prodi  

Semua prosedur dan persyaratannya diatur dalam Buku Pedoman Pendidikan 

Universiats Islam Lamongan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

TUGAS AKHIR 

 

Tugas Akhir (TA) adalah karya tulis ilmiah mahasiswa yang disusun berdasar hasil 

penelitian, telaah pustaka, pemegangan, dan/atau praktek/inovasi produksi mandiri/ 

wirausaha, dan/atau kegiatan lain yang ditetapkan sepadan. TA harus disusn dengan 

berpedoman pada format penulisan tertentu sesuai dengan Buku Pedoman Penulisan Tugas 

Akhir Fakultas/Prodi. Bagi mahasiswa S1, Tugas Akhir berupa Skripsi. Tugas Akhir ini 

merupakan prasyarat bagi mahasiswa untuk menempuh yudisium. 

A. Ujian Tugas Akhir program Sarjana 

Untuk menempuh ujian akhir program sarjana, seorang mahasiswa ditugaskan membuat 

Tugas Akhir yang berbentuk Skripsi, yaitu karya ilmiah dibidang ilmunya yang ditulis 

berdasarkan hasil penelitian atau studi kepustakaan (untuk skripsi), dan praktek kerja 

lapang dalam bentuk magang kerja, atau tugas lain yang ditentukan oleh fakultas 

1. Syarat membuat Tugas Akhir 

Seorang mahasiswa diperkenankan membuat Tugas Akhir bilamana memenuhi 

syarat sebagai berikut : 

a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan 

b. Mengumpulkan minimum 100 sks untuk PKL dan 120 sks untuk Skripsi 

c. IPK sekurang-kurangnya 2,00 

d. Nilai D sebanyak 10% dan tidak ada nilai E 

e. Memenuhi syarat lain yang ditentukan  

2. Tata cara dan metode pembuatan Tugas Akhir 

Tata cara dan metode pembuatan Tugas Akhir diatur dalam manual prosedur PKL 

dan Skripsi 

3. Nilai kredit Tugas Akhir 

Nilai kredit Tugas Akhir program sarjana sekurnag-kurangnya 4 sks unttuk PKL dan 

6 sks untuk skripsi 

 

B. Waktu Penyelesaian Tugas Akhir 

1. Tugas Akhir harus sudah diselesaikan dalam waktu 6 bulan untuk masing-masing 

tugas akhir sejak diprogramkan dalam KRS 

2. Perpanjangan waktu harus dapat persetujuan Dekan/Ketua Jurusan sesuai dengan 

ketenttuan yang berlaku 

a. Pembimbingan Tugas Akhir 

1) Syarat Pembimbing 

Syarat-syarat pembimbiangn untuk tugas akhir diatur dalam manual prosedur 

PKL dan Skripsi 



2) Penentuan pembimbingan 

Pennetuan pembimbing untuk tugas akhir diatur dalam manual prosedur PKL 

dan Skripsi  

3) Tugas dan Kewajiban Pembimbing 

Tugas dan kewajiban pembimbingan tugas akhir diatur dalam manual 

prosedur PKL dan Skripsi 

4) Sifat dan Tujuan Tugas Akhir Program Sarjana 

Sifat dan Tujuan Tugas Akhir Program Sarjana diatur dalam manual prosedur 

PKL dan Skripsi 

5) Syarat Menempuh Ujian Tugas Akhir Program Sarjana 

Syarat Menempuh Ujian Tugas Akhir Program Sarjana diatur dalam manual 

prosedur PKL dan Skripsi 

6) Tata Cara Permohonan Ujian Tugas Akhir Program Sarjana 

7) Majelis 

8) .... 

9) .... 

10) Yudisium 

a) Seorang 

b) Predikat 

 IPK 2,00 – 3, 00 : Memuaskan 

 IPK 3,01 – 3,50 : Sangat Memuaskan 

 IPK 3,51 – 4,00 : Cumlaude (dengan pujian) 

Predikat kelulusan dnegan pujian (cumlaude) ditentukan juga dengan 

memperharikan mass studi maksimum, untuk program sarjana 5 

tahun sedangkan untuk alih program (n+0,25) tahun 

c) Gelar Kesarjanaan 

Gelar Sarjana Ilmu Kesehatan (S.KL) diatur dengan UU No. 36 tahun 

2014 tentang Tenaga Kesehatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

UJIAN AKHIR STUDI 

 

A. SIFAT DAN TUJUAN 

1. Ujian Akhir Studi adalah ujian komprehensif yang diselenggarakan di akhir masa 

studi yang terdiri dari Ujian Skripsi dan Ujian Teori yang relevan 

2. Ujian Akhir Studi dilaksanakan secara lisan di hadapan majelis penguji 

3.  Ujian Akhir Studi bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

Sarjana Kesehatan Lingkungan (S.KL) 

 

B. MATERI 

Materi Ujian Akhir Studi terdiri dari : 

1. Skripsi 

2. Teori-teori relevan dengan disiplin ilmu masing-masing jurusan 

 

C. TATA CARA PERMOHONAN 

Tata Cara Permohoan Ujian Akhir Studi, meliputi : 

1. Memenuhi syarat-syarat administratif : 

a) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester tersebut yang dibuktikan 

dnegan KTM asli 

b) Mendaftar ke masing-masing jurusan/program 

c) Menyerahkan keterangan lunas SPP dan biaya Ujian Akhir Studi 

d) Menyerahkan biodata dan pas foto terbaru 

e) Menyerahkan surat pernyataan tidak melakukan plagiat (bermaterai) 

f) Menyerahkan surat bukti telah melaksanakan penelitian dari instansi tempat 

penelitian (bagi mahasiswa yang melakukan penelitian di instansi tertentu) 

g) Menyerahkan fotokopi ijazah SMA yang sudah dilegalisir 

h) Menyerahkan minimal sertifikat keikutsertaan dalam program atau 

kepengurusan lembaga kemahasiswaan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Islam Lamongan   

2. Memenuhi syarat-syarat akademik : 

a. Menyerahkan Skripsi yang telah disetujui oleh pembimbing 

b. Menyerahkan kartu bimbingan 

c. Lulus seluruh matakuliah wajib 

d. Telah dinyatakan lulus teori oleh program studi/program (mahasiswa 

diperbolehkan mengetahui status lulus teorinya mendafatar Ujian Akhir Studi) 

e. Menyerahkan fotokopi KRS sebagai bukti telah memprogram Akhir Studi 

 



D. MAJELIS PENGUJI 

1. Majelis penguji Ujian Akhir Studi ditetapkan oleh Dekan atas usul ketua program 

studi 

2. Majelis penguji Ujian Akhir Studi terdiri dari dosen pembimbing dan satu dosen 

penguji independen 

3. Peran dosen pembimbing dalam ujian Skripsi sebgaai pendamping mahasiswa 

bimbingannya 

4. Jika dosen pembimbing berhalangan hadir, maka Ujian Akhir Studi hanya dapat 

diselenggarakan dengan persetujuan Ketua Program Studi dan Mahasiswa 

5. Anggota Majelis penguji Ujian Akhir Studi serendah-rendahnya Lektor dan bergelar 

Master/sederajat atau dapat ditentukan oleh ketua program studi dengan 

mempertimbangkan potensi dan ketersediaan sumberdaya program studi. Dalam 

kasus dan pertimbangan tertentu, ketua proram studi berhak mengubah susunan 

majelis Penguji. 

 

E. WAKTU PELAKSANAAN 

1. Durasi waktu Ujian Akhir Studi maksimum 90 menit 

2. Mahasiswa dapat mengikuti Ujian Akhir Studi setelah : 

a) Memenuhi persyaratan administratif akademik 

b) Memperoleh kesepakatan waktu penyelenggaraan dengan calon Majelis Penguji 

c) Jadwal dan tempat pelaksanaan ujian akhir diatur oleh program studi masing-

masing 

3. Ujian dilaksanakan minimal dalam tempo dua minggu setelah persyaratan 

administratif dan akademik terpenuhi. Dalam kasus dan pertimbangan tertentu, 

Ketua/Program dapat menetapkan waktu berbeda untuk pelaksanaan ujian 

4. Peserta Ujian Akhir Studi wajib mengenakan pakaian atas putih, pakaian bawah 

hitam, afficial cap dan berdasi 

 

F. PENILAIN 

1. penilaian Ujian Akhir dilakukan dengan memperhatikan berbagai komponen, yaitu: 

 Kualitas Skripsi 

 Kemampuan untuk menjelaskan dan mempertahankan Skripsi 

 Penguasaan teori yang relevan dengan disilplin ilmu masing-masing jurusan 

 Perilaku/sikap mahasiswa pada saat ujian berlangsung 

2. Nilai Ujian Akhir ditentukan musyawarah oleh Majelis Penguji dan dinjyatakan 

dengan A, B, C, D atau E 

3. Mahasiswa dinyatakan lulus Ujian Akhir sekurang-kurangnya memproleh nilai C 

 



G. REVISI SKRIPSI 

1. Mahasiswa yang dinyatakan Ujian Akhir Studi dengan revisi, tidakl berhak 

memperoleh nilai ujian pada saat pengumuman hasil Ujian Akhir Studi. Nilai ujian 

diumumkan setelah disetujui Majelis Penguji dan diketahui oleh ketua program studi 

2. Point-point revisi yang disarankan oleh  Majelis Penguji harus dituliskan dengan 

jelas pada berita acara Ujian Akhir Studi yang telah disediakan 

3. Waktu yang disediakan u ntuk revoisi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung 

sejak tanggal pengumuman hasil Ujian Akhir Studi. Apabila melampaui batas waktu 

tersebut, nilai ujian dibatalkan dan mahasiswa wajib mengulang Ujian Akhir Studi 

 

H. UJIAN ULANGAN 

1. Ujian Akhir Studi ulangan dapat diikuti oleh mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus 

atau mahasiswa yang terlambat menyelesaikan revisi Tugas Akhir. Kesempatan 

mengulang diberikan maksimal 3 (tiga) kali sepanjang masa studinya belum habis 

2. Jika mahasiswa telah mengikuti Ujian Akhir Studi 3 (kali) dan belum juga 

dinyatakan lulus, kepadanya harus diberikan penugasan khusus yang ditentukan oleh 

Majelis Penguji dalam bentuk pembuatan resume/ringkasan salah satu atau beberapa 

matakuliah yang dipandang masih kurang dikuasai 

Waktu yang diberikan untuk pembuatan resume/ringkasan maksimal 1 (satu) bulan 

terhitung sejak tugas diberikan sepanjang masa studinya belum habis. Setelah hasil 

resume/ringkasan tersebut disetujui oleh Majelis Penguji, mahasiswa yang bersangkutan 

dapat dinyatakan lulus dengan nilai C. 

  

I. PENGUMUMAN HASIL UJIAN 

1. Hasil ujian diumumkan oleh Majelis Penguji atau Ketua Program Studi 

2. Ketua/Sekretaris Jurusan/Program Studi setelah berkonsultasi dengan Majelis atau 

Tim Penguji, berhak melakukan penundan pengumuman hasil Ujian Akhir Studi 

seorang mahasiswa dengan pertimbangan akademis ataupun administrasif 

3. Pada saat mahasiswa mengikuti pengumuman Ujian Akhir Studi harus berpakaian 

sama seperti ketika mengikuti Ujian Akhir Studi 

 

J. KELULUSAN 

1. Bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian studi berhak mendapatkan ijazah dan 

transkip 

2. Bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian akhir studi dengan revisi, maka ijazah 

dan transkipnya tidak diberikan sebelum mahasiswa tersebut menyelesaikan dan 

menyerahkan revisinya 



3. Bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan/mneyerahkan revisi maka berhak 

mewndapat ijazah dan trasnkip nilai disesuaikan dengan tanggal pada saat yudisium 

4. Mahasiswa yang sudah di-yudisium dan dinyatakan lulus tidak diperkenankan 

mengulang Ujian Akhir Studi 

5. Ijazah dan trasnkip diberikan pada saat pelaksanaan wisuda. Jika mahasiswa 

memerlukan ijazah asli sebelum pelaksanaan wisuda dapat meminjam dengan 

menyetorkan uang jaminan ke  Rekening Rektor sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku 

6. Mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda dan ijazah belum diambil dalam jangka 

waktu satu tahun setelah tanggal kelulusan, jika ijazah hilang, rusak, atau terbakar 

bukan menjadi tanggungjawab Universitas Islam Lamongan 

7. Ijazah yang telah diterima jika di kemudian haris hilang, rusak, atau terbakar, tidak 

dapat diduplikasi atau diganti dibuatkan ijazah baru, tetapi akan dibuatkan surat 

keterangan pengganti ijazah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VI 

ETIKA AKADEMIK DAN TATA TERTIB 

 

A. ETIKA AKADEMIK 

Masyarakat akademik dicirikan salah satunya oleh keterikatannya terhadap etika 

akademik yang berlaku secara universal, yaitu : 

1. Kejujuran 

2. Keterbukaa 

3. Obyektivitas 

4. Kemauan untuk belajar dan berkembang 

5. Saling menghormati dan 

6. Tidak berlaku diskriminatif 

Masyarakat kampus merup[akan salah satu bagian penting dari masyarakat 

akademis. Oleh sebab itu seluruh komponen civitas akademika semestinya memahami 

dengan benar dan merasa terkait dengan etika akademik tersebut. Keterikatan terhadap 

etika akademik harus tercermin pada setiap aspek kegiatan akademik, seperti 

perkuliahan, peneltian, penulisan dan publikasi, penggunaan gelar akademik dan 

sebagainya. Dengan dekimian dipandang perlu untuk menjelaskan bagaimana netika 

akademik tersebut diterapkan secara spesifik dalam berbagai kegiatan akademik maupun 

kegiatan kampus lainnya. 

Tindakan yang melanggar etika akademik merupakan tindakan tidak etis dan/atau 

pelanggaran akademik. Aktivitas yang termasuk dalam katagori tindakan tidak etis 

dan/atau pelanggaran akademik merupaakn perbuatan terlarang, antara lain adalah : 

a. Penyontekan/kecurangan dalam ujian/cheating 

b. Plagiat 

c. Perjokian 

d. Pemalsuan 

e. Penyuapan 

f. Tindakan diskriminatif adn sejenisnya 

  

1. Penyontekan/Kecurangan Dalam Ujian (Cheating) 

Penyontekan yaitu kegiatan sadar (sengaja) atau tidak sadar yang dilakukan seorang 

peserta ujian yang dapat mencakup  

 Mencontoh hasil kerja milik peserta ujian lain 

 Menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan, informasi atau alat 

bantuan studi lainnya yang tidak diijinkan atau tanpa ijin dari dosen yang 

berkepentingan 

a. Plagiat 



Bentuk tindaklan plagiat anatar lain mengambil gagasan/pendapat/hasil 

temuan orang lain baik sebagian atau seluruhnya tanpa seijin atau tanpa 

meyebutkan sumber acuannya secara jujur adn benar-benar prosedur sitasi 

b. Perjokian 

Tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak, menggantikan 

keduudkan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, 

atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri dalam kegiatan akademik 

c. Pemalsuan 

Bentuk tindakan pemalsuan anata lain melakukan kegiatan dengan sengaja 

atau tanpa ijin yang berwenang mengganti, meniru atau 

mengubah/memalsukan nama, tanda tanga, nilai atau tugas-tugas, praktikum, 

transkip akademik, ijazah, stempel, karttu tanda mahasiswa, gelar akademik, 

dan keterangan atau lapran dala lingkup kegiatan akademik maupun non 

akademik, serta memberikan keterangan atau kesaksian palsu  

2. Tindakan Suap Menyuap 

Memberikan ataupun menerima imbalan uang, barang atau bentuk lainnya yang 

dilakukan untuk mendpaat keuntungan tertentu secara tak sah baik bagi penerima 

maupun pemebri. Tindakan lain yang termasuk dalam kategori ini adalah usaha 

untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain baik dengan cara 

membujuk, memberi hadiah atau berupa ancaman denga maksud mempengaruhi 

penilaian terhadap prestasi akademik 

a. Tindakan Diskriminatif 

Membedakan perlakuan terhadap seseorang yang berkepentingan dalam kegiatan 

akademik yang didasarkan pada pertimbangan faktir gender, agama, suku, ras, 

status sosial, dan fisik seseorang sehingga menimbulkan kerugian pada orang 

tersebut 

b. Lainnya  

Berbagai tindakan lain yang merupakan perbuatan terlarang dan dapat memiliki 

implikasi pada sanksi akademik antara lain  

 Menyobek halaman buku perpustakaan atau mengambil tanpa hak buku atau 

peralatan pemebrlajaran, merusak atau menghilangkan alat bahan 

laboratorium dan sarana-sarana pendidikan lainnya 

 Tindakan-tindakan lain yang merendahkan martabat masyarakat akademik, 

misalnya mengkonsumsi narkoba dan miras, melakukan tindakan asusila, 

dan sejenisnya  

 

 

 



B. SANKSI PELANGGARAN ETIKA AKADEMIK 

Semua komponen civitas akademika yang terbukti melangar etika akademik akan 

dikenakan sanksi secara bertingkat sesuai dengan berat ringanya pelanggaran akademik. 

Secara umum akademik dapat berupa salah satu atau lebih dari beberapa sanksi berikut 

: 

1. Peringatan keras secara lisan dan/atau tertulis 

2. Pengurangan nilai ujian bagi matakuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan 

3. Dinyatakan tidak lulus ujian (digugurkan) matakuliah atau kegiatan akademik yang 

bersangkutan 

4. Digugurkan seluruh matakuliah ditempuh pada semester yang bersangkutan 

5. Skoring (dicabut status kemahasiswaannya untuk sementara) dari Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Islam Lamongan 

6. Pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaannya) dari Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Islam Lamongan 

7. Dicabut gelar akademik yang telah diperoleh dari Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Islam Lamongan 

Setiap bentuk pelanggaran akan didokumentasi dan diikuti dengan penandatangan surat 

pernyataan bermatrai. Pelanggaran berulang akan dikenakan sanksi yang lebih berat. 

Beberapa pelanggaran terhadap etika akademik juga diatur dalam Kita Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP). Pihak yang wajib dapat melakukan penuntutan hukum terhadap 

pelaku pelanggaran etika akademik yang mengandung unsur pidana. 

 

C. TATA TERTIB 

1. Tata Tertib Dosen 

a. Kewajiban dosen dan tenaga kependidikan meliputi : 

a) Membantu Satuan Acara Perkuliahan (SAP) sebelum melaksanakan tugas 

b) Mengisi jurnal pengajaran bagi dosen pengampu matakuliah 

c) Mengisi daftar hadir setelah memberikan perkulihana 

d) Mengetahui dan melaksanakan tugas sesuai tanggungjawab masing-masing 

e) Sanggup bekerjasama dan selalu berkoordinasi dalam melaksanakan tugas 

f) Bersikap jujur, displin, beraklak mulia dan amanah 

g) Bersemangat dan berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugas 

h) Mengutamakan kepentingan universiats dari pada kepentingan 

pribadi/keluarga  

b. Hak-hak dosen dan tenaga kependidikan meliputi : 

a) Mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas-tugas 

akademik yang dilakukan dalam lingkungan universitas 



b) Mengembangan kebebasan akademik dan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

secara bertanggungjawab dan bermartabat 

c) Memperoleh layanan administrasi kepegawaian dari universitas 

d) Memperoleh penghargaan atas prestasi yang berkaitan dengan pelaksanaan 

Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas 

c. Sistem pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan : 

Mekanisme pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan diatur/dilaksanakan 

berdasarkan pada peratur Yayasan tentang pengangkatan dan pemberhentian 

dosen, yaitu seorang dosen diberhentikan apabila : 

a) Mengajukan permohonan diberhentikan diri 

b) Mencapai usia pengabdian maksimal/telah berusia 65 tahun 

c) Berakhirnya masa jabatan yang dimiliki 

d) Dikenakan sanksi hukumnan berdasar disiplin tingkat berat sebagaimana 

diatur dalam peraturan statuta Universitas 

e) Diberhentikan sementara dari pegawai Universitas 

f) Sedang menjalankan tgas atau tugas lainnya yang lebih dari 6 bulan  

g) Cuti 

h) Berhalangan tetap 

2. Tata Terti Mahasiswa 

a. Di Ruang Administrasi/Kantor 

Bagi mahasiswa yang mengurus administrasi diharuskan : 

a) Berpakaian sopan dan rapi (tidak memakai kaos oblong dan/atau sandal) 

b) Membawa KTM yang berlaku 

c) Tidak merokok, makan dan minum di dalam ruang administrasi/kantor 

Bagai mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas tidak akan dilayani urusan 

administrasinya 

b. Perkuliahan 

Mahasiswa diperbolehkan mengkuti kuliah jika : 

a) Berpakaian sopan dan rapi (tidak memakai kaos oblong dan/atau sandal) 

b)  Tidak merokok, makan dan minum 

c) Tidak melakukan pembicaraan yang mengganggu perkuliahan (termasuk 

menggunakan handphone dan sejenisnya) 

d) Tidak membuat kegaduan 

e) Tidak mengotori ruang kuliah (coret-coret, membuang sampah, sbb) 

f) Namanya tercantum dalam prestasi yang sudah resmi 

g) Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas tidak diperkenankan 

mengikuti kuliah 



c. Mengikuti Ujian Selama Mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) maupun 

Ujian Akhir Studi (UAS), mahasiswa : 

a) Diharuskan hadir 10 (sepuluh) menit sebelum, dan paling lambat 30 menit 

setelah ujian mulai dilaksanakan 

b) Dilarang saling meminjam perlengkapan ujian seperti tip ex, kalkulator, 

penggaris, dan sejenisnya 

c) Dilarang membawa tas, buku dan catatan lainnya ke ruang ujian, kecuali 

ujian yang bersifat open book 

d) Diharuskan membawa KRS dan KTM yang masih berlaku 

e) Dilarang keluar ruang ujian selama ujian berlangsung, kecuali ada ijin dari 

pengawas 

f) Dilarang bertanya pada sesama peserta ujian apabila menghadapi soal ujian 

yang kurang jelas/salah 

g) Dilarang melakukan kecurangan selama ujian (cheating) 

h) Diharuskan mematuhi seluruh tata tertib perkuliahan sebagaimana aturan di 

atas dan tata tertib lain yang ditetapkan oleh Fakultas/Universitas 

Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas, dikenakan sanksi berupa : 

a) Tidak diperkenankan mengikuti ujian, untuk pelanggaran point a 

b) Dikeluarkan dari ruang ujian, untuk pelanggaran pint b dan c 

c) Menunjukan suratb ijin mengikuti ujian dari panitia ujian, untuk pelanggaran 

point d 

d) Dilarang meneruskan ujian, untuk pelanggaran point e dan f 

e) Sanksi lain dapat dikenakan pada pelanggaran akademik sebagaimana diatur 

dalam sub sanki etika akademik  

d. Ujian Akhir Studi dan Yudisium 

Selama mengikuti Ujian Akhir Studi dan Yudisium, mahasiswa : 

a) Wajib mengenakan pakaian  resmi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Islam Lamongan 

b) Diharuskan mematuhi seluruh tata tertib perkuliahan sebagaimana aturan di 

atas. 

Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib perkuliahan sebagaimana aturan di 

atas tidak diperkenankan mengikuti Ujian Akhir Studi dan Yudisium.  

 

 

 

 

 

 

 



BAB VII 

KURIKULUM 

 

Pembaruan/pengembangan kurikulum di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam 

Lamongan didasarkan pada SK Mendiknas No 232/U/2000, SK Mendiknas No 232/U/2002, 

dan masukan dari stakeholders. Kurikulum yang dikembangkan merupakan kurikulum 

berbasis kompetensi yang implementasinya dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. 

Pola demikian ditempuh untuk membangun kurikulum yang didasarkan pada kemampuan 

dan potensi masing-masing jurusan. Adapun kurikulum masing-masing studi adalah sebagai 

berikut : 

Program Studi Kesehatan Lingkungan  

 VISI : 

Masuk dalam 15 Besar PTS BAN PT dan menghasilkan Sumber Daya Manusia yang 

Kompetitif dan Memiliki Kemampuan yang Dibutuhkan Dunia Kerja 

 MISI : 

 Menyelenggarakan Pendidikan di Bidang Ilmu Lingkungan untuk membentuk 

lulusan yang kompeten 

 Berperan aktif mengembangkan penelitian dalam bidang ilmu lingkungan dan 

menerapkannya ke dalam dunia kerja 

 Berperan aktif melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang 

lingkungan 

 Membangun kerjasama dengan dunia industry dan instansi terkait 

 KOPETENSI UTAMA LULUSAN 

1. Kemampuan menguasai bidang kesehatan lingkungan 

2. Kemampuan berfikir logis, kritis dan analisis 

3. Kemampuan mengidentifikasi, menganalisis dan mencari solusi pemecah 

masalah 

4. Mampu membuat sebuah penelitian 

 KOPETENSI PENDUKUNG LULUSAN 

1. Kemampuan mengaplikasi berbagai program kesehatan lingkungan dan 

memanfatkan limbah yang ada disekitar 

2. Kemampuan menguasai aspek kepemimpinan dan mampu memimpin 

3. Kemampuan menjadi inovator, motivator, fasilitator dan evaluator 

 KOPENTENSI LAINNYA 

1. Memiliki soft skill  

2. Dapat bekerja dengan TIM 

 

 

 



Penjabaran Mata Kuliah Berdasarkan Semester 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Lamongan 

Program Studi Kesehatan Lingkungan 

Smt Kode MK Nama Mata Kuliah * Bobot Sks 

I KL1203 Bahasa Indonesia 2 

 KL1210 Biologi Dasar  2 

 KL1201 Pancasila  2 

 KL1202 Pendidikan Agama  2 

 KL1208 Fisika Dasar 2 

 KL1213 Dasar Kesehatan Masyarakat 2 

 KL1209 Kalkulus Dasar 2 

 KL1211 Pengantar Ilmu dan Teknologi Lingkungan 2 

 KL1207 Kimia Dasar 2 

 KL1212 Dasar Kesehatan Lingkungan 2 

 KL1165 Praktikum Dasar Kesehatan Lingkungan 1 

  Jumlah 21 

II KL2204 Bahasa Inggris 2 

 KL2216 Pemodelan Lingkungan 2 

 KL2219 Anatomi dan Fisiologi I Invertebrata 2 

 KL2222 Sistem Penyaluran Air Buangan dan Drainase 2 

 KL2217 Pengolahan Air Minum 2 

 KL2215 Geologi Lingkungan 2 

 KL2181 Praktikum Pengolahan Air Minum 1 

 
KL2157 

Praktikum Sistem Penyaluran Air Buangan dan 

Drainase 
1 

 KL2218 Demografi 2 

 KL2220 Biologi Lingkungan 2 

 KL2214 Fisika Lingkungan 2 

 KL2283 Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis 2 

  Jumlah 22 

III KL3225 Kimia Lingkungan 2 

 KL3228 Kesehatan dan Keselamatan Kerja Lingkungan 2 

 KL3223 Pencemaran Lingkungan 2 

 KL3158 Praktikum Pencemaran Lingkungan 1 

 KL3229 Anatomi dan Fisiologi II Vertebrata 2 

 KL3224 Pemberdayaan Masyarakat 2 

 KL5239 Penyehatan Perumahan dan Pemukiman  2 

 KL3160 Praktikum K3 Lingkungan 1 

 KL3203 Kewarganegaraan  2 

 KL3227 Parasitologi Lingkungan 2 

 KL3226 Mikrobiologi Lingkungan 2 

 KL3159 Praktikum Mikrobiologi Lingkungan 1 

  Jumlah 21 

IV KL4230 Manajemen Risiko 2 

 KL4231 Pengelolaan Tanah Sampah dan Gas 2 

 KL2221 Pengelolaan Sumber Daya Alam 2 

 KL4162 Praktikum Higiene Perusahaan 1 

 KL4234 Ekologi Kesehatan  2 

 KL4235 Hukum dan Etika Profesi Sanitarian 2 



 KL4164 Praktikum Ekotoksikologi 1 

 KL4163 Praktikum Ekologi Kesehatan  1 

 KL4233 Higiene Perusahaan 2 

 KL4232 Metode dan Teknik Analisis Lingkungan 2 

 KL4236 Ekotoksikologi 2 

 KL4161 Praktikum Pengelolaan Tanah Sampah dan Gas 1 

  Jumlah 20 

V KL5241 Analisis Kualitas Lingkungan 2 

 KL5238 Genetika Lingkungan 2 

 KL5242 Kontaminasi Pangan 2 

 KL5243 Sanitasi Industri 2 

 KL5240 Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan 2 

 KL5306 Metodologi Penelitian 2 

 KL5165 Praktikum Sanitasi Industri  1 

 KL5305 Statistik dan Probabilitas  2 

 KL5237 Pencemaran Laut dan Pengendalian 2 

 KL5274 PKL (Praktik Kerja Lapangan)  3 

  Jumlah 20 

VI KL6245 Pengolahan Limbah B3 2 

 KL6250 Entomologi 2 

 KL6249 Bioteknologi 2 

 KL6247 Manajemen Daerah Aliran Sungai  2 

 KL6248 Promosi dan Komunikasi Kesehatan Lingkungan 2 

 KL6168 Praktikum Entomologi 1 

 KL6167 Praktikum Bioteknologi 1 

 KL6246 Epidemiologi Lingkungan  2 

 KL6244 Pengelolahan Limbah Cair secara Mikrobiologi 2 

 

KL6166 

Praktikum Pengolahan Limbah Cair secara 

Mikrobiologi 1 

 KL6375 KKN 3 

  Jumlah 20 

VII KL7254 Rekayasa Sarana Sanitasi  2 

 KL7263 Entomologi Kesehatan 2 

 KL7179 Praktikum Entomologi Kesehatan  1 

 KL7372 Kewirausahaan  2 

 KL7208 Pendidikan Anti Korupsi  2 

 KL7251 Mikrobiologi Kesehatan 2 

 KL7169 Praktikum Mikrobiologi Kesehatan  1 

 KL7209 Aswaja I 2 

 KL7169 Praktikum Rekayasa Sarana Sanitasi 1 

  Jumlah 15 

VIII KL8210 Aswaja II 2 

 KL7573 Sistem Informasi Geografis  2 

 KL8182 Praktikum Sistem Informasi Geografis  1 

 KL8576 SKRIPSI 5 

  Jumlah 10 

  Total  SKS 149 



Peta Kurikulum Program Studi Kesehatan Lingkungan Universitas Islam Lamongan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KEPUTUSAN 

MENTERI PENDIDIKAN NASOINAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 232/U/2000 

 

TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI  

DAN PENILAIAN BELAJAR MAHASISWA 

 

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  

Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Pasal 14 Peraturan 

pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi 

dipandang perlu menetapkan kembali Keputusan Menteri Pendidikan 

Nasional tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 

Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 

Menginngat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Lembaga Negera tahun 1989 Nomor 6 tahun 1989, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3374) 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999 

tentang Pendidikan Tinggi (Lembaga Negera tahun 1989 Nomor 

115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859) 

   

                          MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  

 

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI  

DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA 

BAB I 

 KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam keputusan ini yang dimaksdu dengan : 

1. Pendidikan tinggi ialah pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan 

peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik 

dan/atau profesional yang dapat menerapan, mengembangkan dan/atau menciptakan 

ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian 

2. Perguruan tinggi ialah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi 

yang dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, intitusi, atau universitas 

3. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dan diselenggarakan oleh sekolah tinggi, 

imstitut, an universitas 

4. Pendidikan profesional adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan 

penerapan keahlian dan diselenggarakan oleh akademik, politeknik, sekolah tinggi, 

institut, dan universitas 

5. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan 

pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu 

kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan 

dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum 



6. Kurikulum pendidikan adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun 

bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi 

7. Kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan 

kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manuasi Indonesia yang beriman dan 

bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhhur, berkepribadian 

mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan 

kebangsaan 

8. Kelompok matakuliah keilmuan dan keterampilan (MKK) adalah kelompok bahan 

kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan 

ilmu dan keterampilan tertentu 

9. Kelompok matakuliah berkarya (MKB) adalahkelompok bahan kajian dan pelajaran 

yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekayaan berdasarkan dasar ilmu dan 

keterampilan yang dikuasai 

10. Kelompok matakuliah perilaku berkarya (MPB)adalah kelompok bahan kajian dan 

pelajaran yang bertujuan untuk membnetuk sikap dan perilaku yang diperlukan 

seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian bersadarkan dasar ilmu dan 

keterampilan yang dikuasai 

11. Kelompok matakuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan 

kajian dan peljaaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah 

kehidupan berkehidupan bermasyarakat sesuai pilihan keahlian dalam berkarya 

12. Sistem kredit semester (SKS) 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 

13. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 16 sampai 19 minggu kuliah 

atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 samapi 3 

minggu kegiatan penilaiaan 

14. Satuan kredit semester selanjutnya disingkat SKS adalah takaran penghargaan terhadap 

pengalaman belajar yang diperoleh selaam satu semester melalui kegiatan terjadwal 

perminggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, 

yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 

jam kegiatan mandiri 

15. Menteri adalah menteri pendidikan nasional 

 

BAB II 

TUJUAN DAN ARAH PENDIDIKAN 

Pasal 2 

1. Pendidikan akademik bertujuan menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota 

masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dalam menerapak, mengembangkan 

dsan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta 

menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaanya untuk meningkatkan taraf 

kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional 

2. Pendidikan profesional bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat 

yang memiliki kemampuan profesioanl dalam menerapkan, mengembangkan, dan 

menyebarkan teknologi dan/atau kesenian serta menngupayakan penggunaanya untuk 

mneingkatkan taraf masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional 

 

Pasal 3 

1. Pendidikan akademik terdiri atas rogram sarjana, program magister dan program doktor 

2. Program sarjana diarahkan pada hasil lulusan memiliki kualifikasi sebagai berikut : 



a. Menguasai menemuka, memahami, menjelaksan, dan merumuskan cara 

penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya 

b. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki sesuai 

dnegan boidang dan prilaku yang sesuai dengan tta kehidupan bersama 

c. Mampu bersikapdan berprilaku dalam membawakan diri karya di bidang 

keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat 

d. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian 

yang merupakan keahliannya 

3. Program magister diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki ciri-ciri sebgaai berikut : 

a. Mempunyai kemampuan mengebangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan/atau kesenian dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, 

metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya 

b. Mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan dibidang keahliannya melalui 

kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah 

c. Mempunyai kemampuan mengebangkan kinerja profesional yang ditujukkan dengan 

ketajaman analisis permasalahan keserbacakupan tinjauan, kepaduan, pemecahan 

masalah atau profesi yang serupa 

4. Program doktor diarahkan pada hasil lulusan memiliki kualifikasi sebagai berikut 

a. Mempunyai kemampuan mengembangkan konsep ilmu, teknologi dan/atay kesenian 

baru di dalam bidang keahliannya melalui penelitian 

b. Mempunyai kemampuan mengelola, memimpin, dan mengembangkan program 

penelitian 

c. Mempunyai kemampuan penekatan insterdisipiner dalam upaya di bidang 

keahliannya  

Pasal 4 

1. Pendidikan profesional terdiri atas program diploma I, diploma II, diploma III, san 

diploma IV 

2. Program diploma I diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam 

melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin, atau memecahkan masalah yang sudah arab 

sifat-sifat maupun konstektualnya dibawah bimbingan 

3. Program diploma II diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam 

melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin, atau memecahkan masalah yang sudah arab 

sifat-sifat maupun konstektualnya secara mandiri, baik dalam bentuk pelaksanaan 

maupun tanggungjawab pekerjaan 

4. Program diploma III diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam 

bidang kerja yang bersifat rutin maupun yang belum akrab sengan sifat-sifat maupun 

kontekstualnya, secara mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggungjawab 

pekerjaannya serta maupu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar 

keterampilan manajerial yang dimilikinya 

5. Program diploma IV diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam 

melaksanakan pekerjaan yang kompleks, dengan dasar kemampuan profesional tertentu, 

termasuk keterampilan merencanakan, melaksanakan kegiatan, memecahan masalah 

dengan tanggungjawab pada tingkat tertentu, memiliki keterampilan manajerial, serta 

mampu mengikuti perkembangan, pengetahuan dan teknologi di dalam bidang 

keahliannya 

 

 

 

 

 



BAB III 

BEBAN DAN MASA STUDI 

Pasal 5 

1. Beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS 

dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 8 

(delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dan 8 (delapan) semester 

dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah 

2. Beban studi program magister sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS dan 

sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) SKS yang dijadwalkan 4 (empat) semester dan 

dapat ditempuh dalam waktu kurang dan 4 (empat) semester dan selama-lamanya 10 

(sepuluh) semester termasuk penyusunan tesis, setelah program sarjana,atau yang 

sederajat 

3. Beban studi program doktor adalah sebagai berikut : 

a. Beban studi doktor bagi pesrta yang berpendidikan sarjana (S1) sebidang sekurang-

kurangnya 76 (tujuh puluh enam) SKS yang dijadwalkan unttuk sekurang-kurangnya 

8 (delapan) semester denga lama studi selama-lamanya 12 (dua belas) semester 

b. Beban studi doktor bagi peserta yang berpendidikan sarjana (S1) tidak sebidang 

sekurang-kurangnya 88 (delapan puluh depalan) SKS yang dijadwalkan untuk 9 

(sembilan) semester dan dapat ditempuh kurang dari 9 (sembilan) semester dengan 

lama studi selama-lamanya 13 (tiga belas) semester 

c. Beban studi doktor bagi peserta yang berpendidikan sarjana (S2) tidak sebidang 

sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) 

semester dan dapat ditempuh kurang dari 4 (empat) semester dengan lama studi 

selama-lamanya 10 (sepuluh) semester 

d. Beban studi doktor bagi peserta yang berpendidikan sarjana (S1) tidak sebidang 

sekurang-kurangnya 52 (lima puluh dua) SKS yang dijadwalkan untuk 5 (lima) 

semester dan dapat ditempuh kurang dari 5 (lima) semester dengan lama studi 

selama-lamanya 11 (sebelas) semester 

 

Pasal 6 

1. Beban studi diploma I sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) SKS dan sebanyak-

banyaknya 50 (lima puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 2 (dua) semester dan dapat 

ditempuh sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dengan lama studi selama-lamanya 4 

(empat) semester setelah pendidikan menengah 

2. Beban studi diploma II sekurang-kurangnya 80 (delapan puluh) SKS dan sebanyak-

banyaknya 90 (sembilan puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan 

dapat ditempuh sekurang-kurangnya 4 (empat) semester dengan lama studi selama-

lamanya 6 (enam) semester setelah pendidikan menengah 

3. Beban studi diploma III sekurang-kurangnya 110 (seratus sepuluh) SKS dan sebanyak-

banyaknya 120 (seratus dua puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan 

dapat ditempuh sekurang-kurangnya 6 (enam) semester dengan lama studi selama-

lamanya 10 (sepuluh) semester setelah pendidikan menengah 

4. Beban studi diploma IV sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan 

sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) 

semester dan dapat ditempuh sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dengan lama studi 

selama-lamanya 8 (delapan) semester setelah pendidikan menengah 

 

BAB IV 

KURIKULUM INSTITUSIONAL 

 



Pasal 7 

1. Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri 

atas : 

a. Kurikulum inti 

b. Kurikulum institusional 

2. Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian pelajaran yang harus dicakup dalam 

suatu program studi yang dirumuskan kurikulum yang berlaku secara nasional 

3. Kurikulum inti terdir atas kelompok matakuliah pengembangan kepribadian, kelompok 

matakuliah yang mencirikan tujuan pendidikan dalam bentuk penciri ilmu pengetahuan 

dan keterampilan, keahlian berkarya, sikap berprilaku dalam berkarya, dan cara 

berkehidupan bermasyarakat sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta 

didik dalam penyelesaian suatu program studi 

4. Kurikulum institusional merupaakn sejumlah kajian dan pelajaran yang merupakan 

bagian dan kurikulum pendidikan tinggi terdiri atas tambahan dan kelompok ilmu dalam 

kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan 

serta ciri khas tinggi yang bersangkutan 

 

Pasal 8 

1. Kurikulum inti program sarajan dan program diploma terdiri atas : 

a. Kelompok MPK 

b. Kelompok MKK 

c. Kelompok MKB 

d. Kelompok MPB 

e. Kelompok MBB 

2. Kurikulum inti program sarjana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkisar antara 

40%-80% dan jumlah SKS kurikulum program sarjana 

3. Kurikulum inti diploma sekurang-kurangnya 40% dari jumlah SKS kurikulum program 

diploma 

 

Pasal 9 

Kurikulum institusional program sarjana dan program diploma atas keseluruhan atau 

sebagain dan : 

a. Kelompok MPK yang terdiri atas matakuliah yang relevan dengan tujuan pengayaan 

wawasan, pendalaman, intensitas pemahaman dan penghayatan MPK inti 

b. Kelompok MKK yang terdiri atas matakuliah yang relevan untuk memperkuat 

penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keilmuan atas dasar keunggulan 

kompetitid serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan   

c. Kelompok MKB yang terdiri atas matakuliah relevan, bertujuan untuk memperkuat 

pengusaan dan memperluas wawasan kopetensi keahlian dalam berkarya di masyarakat 

sesuai dengan keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi 

bersangkutan  

d. Kelompok MPB yang terdiri atas matakuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat 

pengusaan dan memperluas wawasan perilaku berkarya sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku di masyarakat untuk setiap program studi 

e. Kelompok MBB yang terdiri atas matakuliah yang relevan dengan upaya pemahaman 

serta penguasaan ketentuan yang berlaku dalam berkehidupan di masyarakat, baik secara 

nasional maupun global, yang membatasi tindak kekaryaan seseorang sesuai kompetensi 

keahliannya 

 

 



Pasal 10 

1. Kelompok MPK pada kurikulum inti yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap 

program studi/ kelompok program studi terdiri pendidikan Pancasila, Pendidikan 

Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan 

2. Dalam kelompok MPK secara institusional dapat termasuk bahasa Indonesia, Bahasa 

Inggris, Ilmu Budaya Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Alamiah Dasar, Filsafat Ilmu, 

Olahraga, dan sebagainya 

 

Pasal 11 

1. Kurikulum inti untuk setiap program studi pada program sarjana, program magister, 

program doktor, dan program diploma ditetapkan oleh menteri 

2. Kurikulum institusional untuk setiap program studi pada program sarjana, program 

magister, program doktor dan program diploma ditetapkan oleh masing-masing 

perguruan tinggi 

 

BAB V 

PENILAIAN BELAJAR MAHASISWA 

Pasal 12 

1. Terdapat kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala 

yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh dosen 

2. Ujian dapat diselenggarakan melalui tengah semester, ujian akhir semester, ujian 

program studi, ijin skripsi, ujian tesis dan ujian disertasi 

3. Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E yang masing-masing 

bernilai 4, 3, 2, 1 dan 0 

 

Pasal 13 

Masing-masing pimpinan perguruan tinggi dapat menetapkan mahasiswa putus kuliah 

berdasarkan kriteria diatur keputusan pimpinan perguruan tinggi 

  

Pasal 14 

1. Syarat kelulusan program pendidikan ditetapkan atas jumlah SKS yang disyaratkan dan 

indeks prestasi komulatif (IPK) minimum 

2. Perguruan tinggi menetapkan jumlah SKS yang harus ditempuh sebagaimanna dimaksud 

dalam ayat (1) dengan berpedoman pada kisaran beban studi bagi masing-masing 

program sebagaimana ditetapkan dalam pasal 5, pasal 6 dan pasal 8 

3. IPK minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh masing-maisng 

perguruan tinggi, sama atau lebih dari 2,00 untuk program sarjana dan program diploma, 

dan sama atau lebih tinggi 2,75 untuk program magister 

 

Pasal 15 

1. Predikat kelulusan terdiri atas 3 tingkat yaitu : memuaskan, sangat memuaskan dan 

dengan pujian yang dinyatakan pada transkip akademik 

2. IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan program sarjana dan program diploma 

adalah : 

a. IPK 2,00 – 2,75 : Memuaskan 

b. IPK 2,76 – 3,50 : Sangat Memuaskan 

c. IPK 3,51 – 4,00 : Dengan Pujian 

3. Predikat kelulusan untuk program magister 

a. IPK 2,75 – 3,40 : Memuaskan 



b. IPK 3,41 – 3,70 : Sangat Memuaskan 

c. IPK 3,71 – 4,00 : Dengan Pujian 

4. Predikat kelulusan dengan pujian ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi 

maksimum yaitu n tahun (masa studi minimum) ditambah 1 tahun untuk program sarjana 

dan tambah 0,5 tahun untuk magister 

5. Predikat kelulusan unttuk program doktor diatur oleh perguruan tinggi yang 

bersangkutan 

 

Pasal 16 

1. Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa dilakukan secara menyeluruh dan 

berkesinambungan dengan cara yang sesuai dengan karakteristik pendidikan yang 

bersangkutan 

2. Untuk mendorong pencapaian prestasi akademik yang lebih tinggi dapat dikembangkan 

sistem penghargaan pada mahasiswa dan lulusan yang memperoleh prestasi tinggi 

 

BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 17 

Dengan berlakunya kpeutusan ini, kurikulum yang berlaku secara nasioanal program sarjana 

program magister, program doktor dan program diploma yang telah ada masih tetap berlaku 

dan disesuaikan dengan keputusan ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitng sejak berlakunya 

keputusan ini 

  

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

056/U/1994 tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar 

Mahasiswa dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 19 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  

Ditetepakan di Jakarta 

Pada tanggal 20 Desemebr 2000 

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 

 

ttd 

 

YAHYA A. MUHAIMIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KEPUTUSAN 

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 

 

Nomor 045/U/2002 

TENTANG KURIKULUM PENDIDIKAN TINNGI 

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 

 

Menimbang : a. Bahwa kurikulum yang berlaku secara nasional untuk setiap 

program studi merupakan rambu-rambu untuk menjamin mutu dan 

kemampuan sesuai dengan program studi yang ditempuh 

b. Bahwa pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan 

penilaian hasil belajar mahasiswa telah ditetapkan dengan 

keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000  

c. Bahwa sebagai pelaksana ketentuan pasal 13 ayat (1) peraturan 

pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi dan 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b perlu 

menambah rambu-rambu penyusunan kurikulum inti sebagaimana 

diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

23/U/2000 

Menginngat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Lembaga Negera tahun 1989 Nomor 6 tahun 1989, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan 

Tinggi (Lembaga Negera tahun 1989 Nomor 115, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3859) 

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 

2001 mengenai pembentukan kabinet Gotong Royong 

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 

tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan 

Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 

  MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  

TENTANG  

KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI  

Pasal 1 

Dalam keputusan ini yuang dimaksud dengan kompetensi adalah seperangkat tindakan 

cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk diangap mampu 

oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. 

 

Pasal 2 

1. Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas : 

a. Kompetensi utaam 

b. Kompetensi pendukung 

c.  Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama 

2. Elemen-elemen kompetensi terdiri atas : 

a. Landasan kepribadian 

b. Penguasaan ilmu dan keterampilan 

c. Kemampuan berkarya 



d. Sikap dan perilaku dalam bekarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan 

keterampilan yang dikuasai 

e. Pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian 

dalam berkarya 

 

Pasal 3 

1. Kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama 

2. Kurikulum inti suatu program studi bersifat : 

a. Dasar unttuk mencapai kompetensi lulusan 

b. Acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi 

c. Berlaku secara nasioanl dan internasional 

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

e. Kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan 

pengguna lulusan  

3. Kompetensi pendukung dan kompetensi lain yang bersifat khuisus dan gayut dengan 

kompetensi utama suatu program studi ditetapkan oleh institusi penyenggara studi 

Pasal 4 

1. Kurikulum inti suatu program studi berisikan keterangan/penjelasan mengenai : 

a. Nama program studi 

b. Ciri khas kompetensi utama sebagai pembeda anatar program studi satu dengan 

lainnya 

c. Fasilitas utama yang diperlukan untuk penyelenggaraan program studi 

d. Subtansi kajian kompetensi utama yang dikelompokkan menurut elemen kompetensi 

e. Prasyaratan akademik dosen 

f. Proses belajar mengajar dan bahan kajian untuk mencapai elemen-elemen 

kompetensi 

g. Sistem evaluasi berdasarkan kompetensi 

h. Kelompok masyarakat pemrakarsa kurikulum inti  

2. Ciri khas kompetensi utama lulusan sebagai pembeda anatra program studi satu dengan 

lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus ditinjau dari gatra : 

a. Nilai penting dalam membentuk kehidupan yang berkebudayaan 

b. Keterkaitan komplementer-sinergis di atara berbagai kompetensi utama lainnya 

 

Pasal 5 

Perbandinagan beban ekuvalen dalam benttuk satuan kredit semester anatar kompetensi 

uatam dengan kompetensi pendukung serta kompetensi lain di dalam berkisar anatar 40-

80% : 20-40% : 0-30% 

 

Pasal 6 

1. Penyusunan kurikulum inti untuk setiap program studi pada program sarjana, program 

pascasarjana dan program diploma pada keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

232/U/2000 tentangPedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian 

Hasil Belajar Mahasiswa dan ketentuan yang diatur dalam keputusan ini 

2. Menteri Pendidikan Nasional tidak menetapkan kurikulum inti untuk setiap program 

studi sebagaimana yang diatur pada pasal 11 ayat (1) Keputusan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 232/U/2000, dan selanjutnya ditetapkan oleh kalangan perguruan tinggi 

bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan 

 

 



Pasal 7 

Dengan berlakunya keputusan ini, kurikulum inti yang berlaku secara nasioanl untuk etiap 

program studi pada program sarjana, program pascasarjana dan program diploma yang 

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan/Menteri Pendidikan 

Nasional masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkan kurikulum inti oleh perguruan tinggi 

bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan 

Pasal 8 

Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan 

Ditetapkan di Jakarta 

Pada tangga 2 April 2002 

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 

 

ttd 

A. MALIK FADJAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KARTU BIMBINGAN AKADEMIK 

 

 

Nama Mahasiswa :  

NIM   : 

Fakultas  : 

Program Studi  : 

Angkatan Tahuh : 

Program Pendidikan : 

Dosen Wali  : 

Ka Prodi  : 

 

KONSULTASI 

TANGGAL KONSULTASI REKOMENDASI 

PARAF 

DOSEN 

WALI 
KA PRODI 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Ka Prodi : .............................. 

Dosen Wali : .............................. 

 

 

Mengetahui 

a.n Dekan 

wakil Dekan 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hal : Permohonan Pindah Studi 

 

Kepada Yth. Dekan Fakultas 

Universitas Islam Lamongan 

Di 

Lamongan 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini saya : 

Nama  : ............................................................ 

NIM  : ............................................................ 

PTS asal : ............................................................ 

Fakultas : ............................................................ 

Prodi  : ............................................................ 

Alamat  : ............................................................ 

 

Dengan ini mengajukan permohonan untuk pindah di Universitas Islam Lamongan pada : 

Fakultas : ............................................................ 

Prodi  : ............................................................ 

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan : 

1. Surat pindah PTS/PTN asal 

2. Fotocopy ijazah terakhir 

3. Fotocopy transkip kumulatif 

4. Fotocopy ijazah SMU/SMK atau sederajat 

5. Pas foto 3x4 (hitam putih terbaru) dan 2x3 (berwarna terbaru) 

Demikian permohonan ini dan atas perkenaannya disampaikan terima kasih. 

 

Lamongan, .................................... 

Pemohon 

 

 

 

(    ) 

 

Tembusan : 

1. Yth. Wakil Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan 

2. Yth. Kepala BAAKSI UNISLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SURAT REKOMENDASI MAHASISWA PINDAHAN 

Nomor :      

 

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan : 

Nama  : ............................................................ 

NIM  : ............................................................ 

PTS asal : ............................................................ 

Fakultas : ............................................................ 

Prodi  : ............................................................ 

Alamat  : ............................................................ 

Yang bersangkutan dapat/tidak dapat*) diterima di Universitas Islam Lamongan pada : 

Fakultas : ............................................................ 

Prodi  : ............................................................ 

Th Akademik : ............................................................ 

Adapun konversi/alih kredit mahasiswa yang bersnagkutan akan kami selesaikan kemudian. 

Demikian harap yang berkepentingan dijadikan maklum adanya. 

 

Lamongan, .................................... 

Pemohon 

 

 

 

 

 

(    ) 

 

Tembusan : 

1. Yth. Wakil Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan 

2. Yth. Wakil Rektor I 

3. Yth. Kepala BAAK UNISLA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hal : Permohonan Pindah Fakultas/Prodi 

 

Kepada Yth. Bapak/Ibu Dekan 

Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Islam Lamongan 

Di 

Lamongan 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini saya : 

Nama  : ............................................................ 

NIM  : ............................................................ 

PTS asal : ............................................................ 

Fakultas : ............................................................ 

Prodi  : ............................................................ 

Alamat  : ............................................................ 

Dengan ini mengajukan permohonan untuk pindah pada : 

Fakultas : ............................................................ 

Prodi  : ............................................................ 

 

Dengan permohonan ini dan atas perkenannya disampaikan terima kasih. 

 

Lamongan,..........................................  

Dosen Wali 

 

 

 

(                                   ) 

Pemohon 

 

 

 

(                                   ) 

Menyetujui 

Ketua Prodi 

 

 

 

(                                   ) 

 

 

 

Tembusan : 

1. Yth. Wakil Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan 

2. Yth. Kepala BAAKSI UNISLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nomor : 

Lamp : 

Hal : Pindah Fakultas/Prodi 

 

Kepada 

Yth. Kepada BAAK 

Universitas Islam Lamongan 

Di 

Lamongan 

 

Sehubungan dengan adanya surat permohonan pindah Fakultas/Prodi*) dari mahasiswa 

Nama  : ............................................................ 

NIM  : ............................................................ 

PTS Asal : ............................................................ 

Fakultas Asal : ............................................................ 

Prodi  : ............................................................ 

Alamat  : ............................................................ 

Fakultas/Prodi yang dituju : 

Fakultas : ............................................................ 

Prodi  : ............................................................ 

Dengan ini kami beritahukan pada prinsipnya kami keberatan menerima permohonan 

tersebut. Untuk kepentingan proses lebih lanjut bersama ini kami lampirkan : 

1. Surat permohonan pindah dari mahasiswa yang bersangkutan 

2. Kartu Hasil Studi (KHS) dari mahasiswa yang bersangkutan 

3. KTM asli mahasiswa yang bersangkutan 

Demikian permohonan ini dan atas perkenannya disampaikan terima kasih. 

 

Lamongan, .................................... 

Dekan  

 

 

 

 

 

 

(    ) 

Tembusan : 

1. Yth. Wakil Dekan Fakultas ......... 

2. Arsip  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SURAT REKOMENDASI MAHASISWA PINDAHAN 

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan : 

Nama   : ............................................................ 

NIM   : ............................................................ 

PTS Asal  : ............................................................ 

Fakultas Asal  : ............................................................ 

Prodi   : ............................................................ 

Semester  : ............................................................ 

 

Yang bersangkutan dapat/tidak dapat *) di terima di Universitas Islam Lamongan pada : 

Fakultas  : ............................................................ 

Prodi   : ............................................................ 

Tahun Akademik : ............................................................ 

 

Adapun konvesi/alih kredit mahasiswa yang bersangkutan akan kami selesaikan kemudian. 

Demikian harap yang berkepentingan dijadikan maklum adanya. 

 

Lamongan, .................................... 

Dekan  

 

 

 

 

(    ) 

 

Tembusan : 

1. Yth. Wakil Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan 

2. Arsip  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SURAT KERANGAN BEBAS KULIAH 

Nomor :     

 

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan : 

Nama   : ............................................................ 

NIM   : ............................................................ 

PTS Asal  : ............................................................ 

Fakultas  : ............................................................ 

Prodi   : ............................................................ 

Alamat   : ............................................................ 

Yang bersangkutan dapat/tidak dapat *) di terima di Universitas Islam Lamongan pada : 

Semester   : ............................................................ 

Tahun Akademik : ............................................................ 

 

Surat keterangan ini dikeluarkan sebagai bukti mahasiswa yang bersangkutan telah bebas 

kuliah. Demikian harap yang berkepentingan dijadikan maklum adanya. 

 

 

Lamongan, .................................... 

Dekan  

 

 

 

 

(    ) 

Tembusan : 

1. Yth. Kepala BAAK UNISLA 

2. Yth. Kepala BAUK UNISLA 

3. Arsip  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hal : Permohoan BBS/BTS/Pindah 

 

 

SURAT KETERANGAN CUTI KEMBALI KULIAH 

Nomor :      

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan : 

Nama  : ............................................................ 

NIM  : ............................................................ 

PTS Asal : ............................................................ 

Fakultas : ............................................................ 

Prodi  : ............................................................ 

Alamat  : ............................................................ 

Dengan ini mengajukan permohonan untuk berhenti studi sementara/berhenti studi 

tetap/pindah *) dari Universitas Islam Lamongan, karena alasan ............................ bersama 

ini kami lampirkan persyaratan administrasinya. 

 

Demikian permohonan ini dan atas perkenannya disampaikan terima kasih 

 

 

Lamongan,..........................................  

Dosen Wali 

 

 

 

(                                   ) 

Pemohon 

 

 

 

(                                   ) 

 

 

Tembusan : 

1. Yth. Wakil Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan 

2. Yth. Kepala BAAK UNISLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hal : Permohonan Aktif Kembali 

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini saya : 

Nama  : ............................................................ 

NIM  : ............................................................ 

PTS Asal : ............................................................ 

Fakultas : ............................................................ 

Prodi  : ............................................................ 

Alamat  : ............................................................ 

 

Dengan ini mengajukan permohonan untuk aktif kembali mengikuti kegiatan akademik 

sebagaimana biasa, bersama ini saya lampirkan bukti suratb keterangan berhenti studi 

sementara terlampir. 

 

Demikian permohonan ini, dan atas perkenannya disampaikan terima kasih 

 

 

Lamongan, .................................... 

Pemohon 

 

 

 

 

(    ) 

 

 

Tembusan : 

1. Yth. Wakil Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan 

2. Yth. Kepala BAAK UNISLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SURAT KETERANGAN AKTIF KEMBALI 

Nomor  :     

 

Yang bertanda tangan dibawah ini saya : 

Nama   : ............................................................ 

NIM   : ............................................................ 

PTS Asal  : ............................................................ 

Fakultas  : ............................................................ 

Prodi   : ............................................................ 

Alamat   : ............................................................ 

Terakhir terdaftar pada : 

Semester   : ............................................................ 

Tahun Akademik : ............................................................ 

Hasil Studi (IPK) : ............................................................ 

Surat keterangan ini dikeluarkan sebagai bukti bagi mahasiswa yang bersangkutan untuk 

keperluan .................................................. 

 

Demikian harap yang berkepentingan dijadikan maklum adanya.  

 

Lamongan, .................................... 

a.n Rektor 

Wakil Rektor I 

u.b Kepala BAAK 

 

 

 

 

(    ) 

 

 

Tembusan : 

1. Yth. Wakil Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan 

2. Yth. Kepala BAAK UNISLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUREAT PERNYATAAN 

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini saYa : 

Nama  : ............................................................ 

NIM  : ............................................................ 

PTS Asal : ............................................................ 

Fakultas : ............................................................ 

Prodi  : ............................................................ 

Alamat  : ............................................................ 

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa selama kurun waktu ...............semester, 

mulai tahun akademik...................sampai  dua tahun akademik................ tidak melanjutkan 

studi atau meninggalkan perkulihan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk 

itu saya sanggup menerima sangsi yang akan dijatuhkan oleh Universitas / Fakultas dan 

memenuhi segala kewajiban yang telah ditetapkan. 

 

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dimaklumi. 

 

Lamongan,..........................................  

Dekan  

 

 

 

 

(                                   ) 

Yang membuat pernyataan 

 

 

 

 

(                                   ) 

 

 

 

 

 

 


