
PERATURAN AKADEMIK FK UMSU 
UNTUK MAHASISWA 

 
A.  KETENTUAN UMUM 
 
Peraturan akademik FK UMSU ini mencakup berbagai peraturan tentang pelaksanaan proses 
akademik bagi mahasiswa FK UMSU. Peraturan akademik ini menjadi acuan bagi seluruh civitas 
akademika dalam menjalankan kegiatan akademik untuk mahasiswa. 
 
Peraturan akademik FK UMSU dibuat untuk : 
a. Menegakkan dan menjunjung tinggi pengamalan agama Islam. 
b. Menanamkan sikap akhlakul karimah dalam kehidupan mahasiswa. 
c. Memberikan landasan dan arahan kepada mahasiswa dalam bersikap, berkata, dan berbuat 

selama studi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 
 

Tujuan diadakan peraturan akademik FK UMSU adalah untuk: 
a. Terciptanya suasana yang kondusif bagi berlangsungnya proses belajar mengajar di 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 
b. Terpeliharanya martabat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai amal usaha 

Persyarikatan Muhammadiyah d ibidang pendidikan tinggi. 
c. Menjadikan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai sarjana muslim 

yang berakhlak mulia. 
 

 
B.   PERATURAN PENAMPILAN MAHASIWA 
 
Kriteria penampilan mahasiswa laki-laki: 

a. Memakai baju kemeja rapi lengan panjang/pendek dan tidak terbuat dari bahan kaos/jeans.  
b. Memakai celana panjang kain rapi/tidak koyak-koyak, tidak ketat dan tidak berbahan 

jeans. 
c. Memakai sepatu yang menutup tumit (bukan sandal sepatu). 
d. Tidak dibenarkan bertato dan bertindik.  
e. Tidak dibenarkan memakai asesoris berupa kalung, gelang dan anting.  
f. Tidak dibenarkan memanjangkan rambut melewati kerah baju. 

 
Kriteria penampilan mahasiswa perempuan: 

a. Menutup aurat dan memakai jilbab yang menutup rambut, leher dan dada.  
b. Dilarang memakai baju kaos/jeans, pakaian yang tembus pandang dan pakaian yang ketat. 
c. Memakai celana/rok panjang kain rapi/ tidak koyak-koyak, tidak ketat dan tidak berbahan 

jeans. 
d. Memakai sepatu hak rendah (� 3 cm) dengan kaos kaki. 
e. Tidak dibenarkan berdandan berlebihan dan memakai asesoris berlebihan seperti tindik 

hidung/bibir/lidah, dan memakai tato. 
 
 
 
Mahasiswa/i yang mengikuti ujian minitest (ujian tengah blok)/ujian final (akhir blok)/ non 
blok/remedial: 



a. Memakai baju kemeja rapi terbuat dari bahan kain (selain jeans dan kaos), yang berwarna 
putih polos dan bukan baju praktikum. 

b. Memakai celana panjang/rok panjang kain rapi / tidak koyak-koyak dan tidak terbuat dari 
bahan jeans, dan berwarna hitam polos. 

 
Mahasiswa yang mengikuti praktikum Keterampilan Klinik Dasar/ Laboratorium :  

a. Memakai pakaian rapi sesuai dengan peraturan berbusana. 
b. Mengenakan jas laboratorium berwarna putih dengan panjang hingga lutut.  
c. Memakai atribut berupa papan nama sendiri di sebelah kanan atas dan logo FK UMSU di 

sebelah kiri atas.   
 
Bagi mahasiswa FK UMSU yang melanggar peraturan berbusana maka tidak diperkenankan 
mengikuti kegiatan akademik dan proses administrasi akademik di FK UMSU. 
Dosen/tutor/instruktur/pembimbing praktikum/ pengawas ujian berhak mengeluarkan mahasiswa 
yang tidak mematuhi ketentuan ini. 

 
C.  KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR 
 
1. Kuliah / Diskusi Panel 
Kuliah/Diskusi panel adalah pertemuan tatap muka interaktif antara mahasiswa dengan dosen 
untuk menyampaikan materi perkuliahan yang mendukung tujuan pembelajaran blok, memberikan 
hal-hal yang bersifat konseptual, mutakhir dan menambah pengayaan pengetahuan bagi 
mahasiswa.  
 
Peraturan mengikuti perkuliahan : 

a. Mahasiswa hadir tepat waktu, bagi yang terlambat lebih dari 10 menit tidak dibenarkan 
mengikuti kegiatan kuliah. 

b. Mahasiswa menjaga ketertiban di dalam kelas dan tidak diperkenankan makan dan tidur di 
dalam kelas. 

c. Mahasiswa dapat permisi keluar dengan terlebih dahulu meminta izin kepada dosen yang 
sedang mengajar. 

d. Mahasiswa diwajibkan menjaga aset dan fasilitas kelas.  
e. Dosen dibenarkan mengeluarkan mahasiswa yang tidak mematuhi aturan kuliah dan yang 

mengganggu kelancaran proses kuliah dengan mencatat di berita acara. 
 
2. Small Group Discussion (SGD) 

 
Small Group Discussion (SGD) adalah diskusi kelompok kecil yang terdiri dari 8-12 mahasiswa 
setiap kelompok dan tutor yang bertugas sebagai fasilitator. Pada skenario pemicu terdapat tujuan 
pembelajaran yang harus dicapai oleh mahasiswa selama proses SGD. Tutor akan membantu 
mahasiswa untuk mencapai tujuan belajar tanpa harus banyak mengintervensi diskusi maupun 
memberikan penjelasan panjang lebar. Dalam SGD mahasiswa akan dihadapkan pada masalah-
masalah dari skenario sebagai trigger/pemicu  untuk berdiskusi. Satu skenario pemicu akan 
diselesaikan dalam dua kali pertemuan dengan selang waktu 2 hari.  
 
 
Dalam berdiskusi mahasiswa menggunakan metode tujuh langkah yaitu  seven jump methods  
yang terdiri dari : 



1. Mengklarifikasi istilah atau konsep yang belum diketahui 
2. Identifikasi permasalahan. 
3. Menentukan Hipotesis. 
4. Menganalisis masalah. Melakukan curah pendapat (brainstorming) untuk menjelaskan 

masalah dalam skenario dengan menggunakan pengetahuan yang sudah dikuasai sebelumnya 
(prior knowledge). 

5. Identifikasi tujuan belajar. Merumuskan hal-hal yang perlu dipelajari lebih lanjut secara 
mandiri (learning issue) dengan arahan pertanyaan : apa yang dibutuhkan, apa yang sudah 
diketahui, dan apa yang diharapkan untuk diketahui. 

6. Belajar mandiri: mencari informasi dan berbagai keterangan dari sumber belajar 
(perpustakaan, internet, konsultasi dan sebagainya). 

7. Sintesis dan presentasi hasil diskusi. Mahasiswa mendiskusikan temuan-temuan informasi 
yang ada dengan mensintesiskan dan mendiskusikannya agar tersusun penjelasan secara 
menyeluruh dalam menyelesaikan masalah tersebut, kemudian hasil ini siap untuk 
dipresentasikan. 
 

Langkah 1 sampai 5 dilaksanakan pada pertemuan pertama sedangkan langkah 6 dan 7 pada 
pertemuan kedua. Dalam SGD mahasiswa dituntut aktif dalam diskusi, aktif mencari informasi 
untuk memecahkan masalah yang dihadapinya baik secara mandiri maupun kelompok. SGD 
merupakan komponen pokok dalam pembelajaran PBL, dimana semua aktivitas dalam SGD 
tersebut akan dievaluasi. 

 
Peraturan mengikuti SGD: 

a. Mahasiswa hadir tepat waktu, keterlambatan mahasiswa akan mengurangi nilai kehadiran.  
b. Mahasiswa wajib menyelesaikan log book dan mengumpulkan log book sebelum 

pertemuan II dimulai. 
c. Mahasiswa yang berhalangan hadir pada SGD I diperkenankan mengikuti SGD II dengan 

syarat telah menyelesaikan log book. 
d. Mahasiswa menjaga ketertiban di dalam kelas dan tidak diperkenankan makan dan tidur di 

dalam kelas. 
e. Mahasiswa dapat permisi keluar dengan terlebih dahulu meminta izin kepada tutor. 
f. Mahasiswa diwajibkan menjaga aset dan fasilitas kelas. 
g. Dosen dibenarkan mengeluarkan mahasiswa yang tidak mematuhi aturan SGD dan yang 

mengganggu kelancaran proses SGD dengan mencatat di berita acara. 
 

3. Praktikum 
 
Praktikum bertujuan selain untuk meningkatkan pemahaman pengetahuan yang sudah didapat juga 
untuk menambah keterampilan mahasiswa bekerja di laboratorium. Kegiatan praktikum di setiap 
blok ini mendukung modul dan skenario. Jadwal praktikum dan ujian praktikum harus 
dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.  
 
Bagi mahasiswa diwajibkan mengikuti praktikum dan merupakan syarat mengikuti ujian 
praktikum. Setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti tata tertib dan syarat mengikuti praktikum dan 
apabila melanggar syarat yang telah ditetapkan, dosen pada bagian yang bersangkutan dapat 
membatalkan mahasiswa tersebut untuk mengikuti praktikum. Bagi mahasiswa yang berhalangan 
mengikuti praktikum tanpa alasan yang jelas tidak dibenarkan mengikuti ujian praktikum.  
 
 



 
3.1 Tahapan Kegiatan Praktikum 
 
A. Pembukaan dan pretes (10 menit) 
1. Doa pembuka. 
2. Ujian pretest mengenai materi praktikum  
 
B. Pengantar Praktikum (10 menit) 
Pada saat sesi pembukaan, dosen memperkenalkan materi yang akan dipraktikumkan kepada 
mahasiswa serta tanya jawab singkat terhadap materi yang belum jelas. 
 

C. Pelaksanaan (75 menit) 
1. Mahasiswa mempersiapkan semua bahan dan alat yang akan digunakan 
2. Mahasiswa melaksanakan praktikum dibimbing oleh dosen dan laboran 
3. Dosen mengawasi dan membimbing serta memberikan feed-back (masukan) pada mahasiswa 

saat dan setelah mahasiswa melakukan praktikum 
4. Mahasiswa menuliskan laporan kegiatan sementara dan melaporkan kepada dosen 

 
D. Rangkuman (5 menit) 

1. Dosen memberikan kesempatan bertanya pada mahasiswa dan menjawab semua pertanyaan 
dengan benar. 

2. Dosen memberikan rangkuman terhadap kegiatan praktikum 
3. Mengingatkan mahasiswa untuk mempersiapkan diri dengan baik pada praktikum berikutnya 
4. Doa penutup. 

 
3.2 Tata Tertib Peserta Praktikum  

 
1. Peserta praktikum adalah  mahasiswa Fakultas Kedokteran UMSU sesuai dengan blok yang 

dijalani 
2. Mahasiswa wajib mengikuti seluruh kegiatan praktikum Fakultas Kedokteran UMSU 
3. Mahasiswa hadir minimal 10 menit sebelum kegiatan dimulai.  
4. Mahasiswa yang terlambat lebih dari 10 menit tidak diperkenankan mengikuti kegiatan 

praktikum 
5. Mahasiswa harus menandatangani absensi sebagai bukti kehadiran 
6. Mahasiswa wajib membawa alat dan kelengkapan yang ditetapkan oleh masing-masing 

departemen 
7. Mahasiswa wajib membawa buku penuntun praktikum atau buku-buku lainnya yang 

ditentukan oleh departemen untuk kelancaran praktikum. 
8. Mahasiswa yang tidak mengenakan busana sesuai dengan peraturan busana Fakultas 

Kedokteran UMSU, memakai baju praktikum dan badge name sesuai dengan nama dan 
standar FK UMSU tidak diperkenankan mengikuti kegiatan 

9. Tidak diperkenankan mengaktifkan telepon genggam, makan, dan harus menjaga sopan santun 
dan etika selama kegiatan.  

10. Perwakilan dari grup kecil, mengambil alat dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan 
praktikum pada laboran dan mengembalikan alat dan bahan tersebut seperti sediakala setelah 
kegiatan selesai dilaksanakan. Apabila terjadi kerusakan/kehilangan, maka grup tersebut wajib 
mengganti dengan alat/bahan yang sama. 

11. Selama jam praktikum, tidak dibenarkan meninggalkan laboratorium tanpa seizin pengawas. 
12. Melakukan prosedur dengan lege artis termasuk terhadap kadaver, binatang percobaan dll 



13. Mahasiswa harus berhati-hati pada percobaan/praktikum  yang memakai bahan kimia dan atau 
obat-obatan. 

14. Hal-hal lain yang belum tercantum di dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian oleh 
departemen dengan syarat tidak bertentangan dengan peraturan umum yang ada. 

 
4. Keluarga Binaan Kesehatan 
 
Keluarga Binaan Kesehatan merupakan kegiatan pembelajaran berbasis komunitas yang 
dintegrasikan ke dalam blok. Kegiatan dilakukan berkesinambungan mulai dari semester 2 hingga 
semester 7 di lingkungan desa binaan FK UMSU. 
Tujuan kegiatan ini adalah agar mahasiswa mampu mengenal masalah kesehatan di lingkungan 
masyarakat dan mampu menangani masalahnya. 
Mahasiswa akan langsung terjun ke lapangan dengan bimbingan dosen pendamping dan 
menyelesaikan tugas sesuai tujuan pembelajaran di setiap blok berjalan. 
 
5. Kegiatan FK Menghafal 
 
Kegiatan FK menghafal merupakan kegiatan hafalan surat Al-Qur’an juz 30 dan ceramah dinul 
Islam yang dilakukan setiap semester. Mahasiswa wajib menyetor hafalan surat Al-Qu’an dan 
ceramah di kelompok kecil atau di masjid FK UMSU dengan difasilitasi oleh dosen pembimbing. 
Kegiatan FK menghafal dilakukan 2 kali pertemuan setiap blok. Pertemuan pertama terdiri dari 
bimbingan membaca surat Al-Qur’an dan pertemuan kedua terdiri dari setoran hafalan Al-Qur’an 
dan ceramah Agama Islam. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memotivasi mahasiswa 
melakukan nine golden habbit sehingga terbentuk perilaku islami sesuai dengan Standar Karakter 
dan Kompetensi Dokter Muhammadiyah (SKKDM). 
 
6. Keterampilan Klinik Dasar 

 
Keterampilan Klinik Dasar (KKD) bertujuan untuk melatih keterampilan klinis mahasiswa dengan 
menggunakan model-model pembelajaran yang ada seperti manekin, phantom, pasien simulasi, 
dan lain-lain. Kegiatan ini dilaksanakan secara dini, berkesinambungan dan terintegrasi dalam 
setiap bloknya. 
 
Keterampilan klinis yang dipelajari dan dilatih merupakan salah satu kompetensi inti pendidikan 
dokter sehingga mahasiswa perlu berlatih terus menerus untuk menguasai suatu kompetensi yang 
ditentukan pada setiap tahapan belajar baik selama jam kegiatan yang sudah terjadwal maupun di 
luar itu dengan atau tanpa bantuan instruktur.  
 
Tujuan keterampilan klinik ini adalah setiap mahasiswa memiliki keterampilan praktik ilmu klinik 
dan ilmu klinik dasar serta prosedur tindakan medik agar mampu bekerja sebagai dokter muda 
(Ko-asisten) pada program pendidikan profesi dokter. 

 
Peraturan mengikuti Keterampilan Klinik Dasar: 

a. Mahasiswa wajib mengikuti seluruh kegiatan KKD Fakultas Kedokteran UMSU 
b. Mahasiswa hadir tepat waktu. Mahasiswa yang terlambat lebih dari 10 menit tidak 

diperkenankan  mengikuti kegiatan KKD 
c. Mahasiswa harus menandatangani absensi sebagai bukti kehadiran 



d. Tidak diperkenankan makan dan harus menjaga sopan santun dan etika selama kegiatan. 
Tidak diperkenankan mengangkat telepon genggam. 

e. Perwakilan dari grup kecil, mengambil alat dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan 
KKD (setelah sesi narasumber, mahasiswa dan instruktur) dan mengembalikan alat dan 
bahan tersebut seperti sedia kala setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Apabila terjadi 
kerusakan/kehilangan, maka grup tersebut wajib mengganti dengan alat/bahan yang sama. 

f. Mahasiswa yang tidak hadir karena alasan yang dapat dibenarkan dapat mengikuti kegiatan  
inhal sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

g. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas tidak boleh mengikuti 
evaluasi skill lab, OSCE dan ujian remedial, dan nilainya menjadi 0 (Nol). 

 
I. TAHAPAN KEGIATAN KETERAMPILAN KLINIS DASAR 
 
Pelaksanaan kegiatan keterampilan klinik dasar terdiri dari beberapa sesi sebagai berikut : 

 
A. Persiapan dan Responsi (15 menit) 

1. Mahasiswa mengambil alat dan mempersiapkan di ruangan (10 menit) 
2. Instruktur meresponsi mahasiswa sebelum masuk ruangan skills lab, mahasiswa yang tidak 

memiliki prior knowledge tentang keterampilan yang akan dilatih tidak berhak mengikuti 
kegiatan (5 menit) 

 
B. Demonstrasi dan Role Play (85 menit) 

1. Doa pembuka dipimpin oleh instruktur 
2. Instruktur memperkenalkan materi yang akan dilatih serta tanya jawab singkat terhadap 

materi yang belum jelas. 
3. Instruktur melakukan demonstrasi cara melakukan prosedur yang akan dilatih pada 

mahasiswa  
4. Instruktur membimbing mahasiswa satu per satu secara bergantian (role play) saat 

melakukan latihan seperti yang telah didemonstrasikan oleh instruktur pada langkah di 
atas.  

5. Instruktur membimbing mahasiswa untuk merefleksikan keterampilan yang telah dilakukan 
secara spesifik baik lisan maupun tertulis di lembar refleksi pada penuntun KKD. 

6. Instruktur meminta mahasiswa lain dan pasien simulasi (jika ada) untuk memberikan 
umpan balik kepada mahasiswa 

7. Instruktur memberikan umpan balik pada mahasiswa setelah melakukan latihan peran (role 
play) secara lisan kepada mahasiswa dan dituliskan di lembar refleksi pada penuntun KKD 
mahasiswa 

8. Instruktur memberikan kesempatan bertanya pada mahasiswa dan menjawab semua 
pertanyaan dengan benar 

9. Instruktur memberikan rangkuman terhadap kegiatan pelatihan dan mengingatkan 
mahasiswa untuk mempersiapkan diri dengan baik pada pertemuan berikutnya. 

10. Doa penutup. 
 

 
 
 
 
 
 



II. TAHAPAN KEGIATAN BELAJAR MANDIRI KETERAMPILAN KLINIS DASAR 
 

1. Mahasiswa mengambil alat dan mempersiapkan di ruangan  
2. Doa pembuka 
3. Mahasiswa satu per satu secara bergantian (role play) melakukan latihan seperti yang telah 

diperagakan di kegiatan sebelumnya   
4. Instruktur mengawasi kegiatan mahasiswa saat melakukan role play 
5. Mahasiswa dan instruktur memberikan feed-back (masukan) pada mahasiswa lainnya saat 

dan setelah melakukan latihan peran (role play). 
6. Instruktur memberikan kesempatan bertanya pada mahasiswa dan menjawab semua 

pertanyaan dengan benar 
7. Doa penutup. 

 
 

III. TAHAPAN KEGIATAN LATIHAN OSCE  
 

A. Persiapan (10 menit) 
1. Mahasiswa mengambil alat dan mempersiapkan di ruangan (10 menit) 

 
B. Latihan OSCE (90 menit) 
�� Mahasiswa satu per satu secara bergantian melakukan latihan OSCE, mahasiswa yang sudah 

latihan OSCE dapat melihat kemampuan mahasiswa lain melakukan latihan dan mencatat 
umpan balik terhadap mahasiswa yang diamatinya untuk disampaikan pada pertemuan 
selanjutnya, sedangkan mahasiswa lainnya menunggu di ruang tunggu 

�� Instruktur tidak boleh memberikan interupsi saat mahasiswa melakukan latihan OSCE selain 
yang sudah ditetapkan di instruksi penguji.  

�� Instruktur memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menuliskan refleksi diri.  
�� Instruktur meminta pasien simulasi (jika ada) untuk memberikan umpan balik kepada 

mahasiswa dan sebaliknya.  
�� Instruktur memberikan rangkuman terhadap kegiatan pelatihan dan mengingatkan mahasiswa 

untuk mempersiapkan diri dengan baik pada pertemuan berikutnya. 
 

IV. TAHAPAN KEGIATAN EVALUASI LATIHAN OSCE  
 

1. Mahasiswa mengambil alat dan mempersiapkan di ruangan (10 menit) 
2. Kegiatan dimulai dengan doa pembuka. 
3. Seluruh instruktur yang terlibat melakukan evaluasi terhadap kegiatan latihan OSCE yang 

sudah dilakukan sebelumnya 
4. Satu persatu mahasiswa menyampaikan refleksi diri terhadap kegiatan yang telah dilakukan. 

Mahasiswa lain dan instruktur menanggapi dan menyampaikan umpan balik terhadap 
mahasiswa tersebut untuk ditulis pada lembar refleksi 

5. Instruktur menyampaikan hasil penilaian kepada mahasiswa 
6. Mahasiswa mengulang latihan OSCE bila mahasiswa belum lulus atau bilamana perlu 
7. Instruktur dan mahasiswa lainnya mengamati saat mahasiswa mengulang latihan latihan 

OSCE dan memberikan umpan balik terhadap mahasiswa tersebut setelah latihan selesai 
8. Instruktur memberikan kesempatan bertanya pada mahasiswa dan menjawab semua 

pertanyaan dengan benar 
9. Instruktur memberikan rangkuman terhadap kegiatan pelatihan dan mengingatkan mahasiswa 

untuk mempersiapkan diri dengan baik pada pertemuan berikutnya. 



10. Doa penutup 
 
D. EVALUASI KEBERHASILAN BELAJAR  MAHASISWA 
 
1. Tujuan evaluasi keberhasilan belajar mahasiswa  

a. Menilai keberhasilan belajar mahasiswa 
b. Menentukan kelanjutan studi mahasiswa dalam program pendidikan Sarjana (S-1) 
c. Menentukan akhir masa studi mahasiswa S-1 
d. Menentukan putus studi mahasiswa S-1 

 
2. Evaluasi keberhasilan belajar mahasiswa 

Sistem Evaluasi dilakukan dengan metode running process, artinya penilaian terhadap 
seorang mahasiswa dilakukan secara terus menerus sepanjang 1 (satu) semester dengan 
memberikan bobot pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa. 
Evaluasi terhadap mahasiswa terdiri dari:      
a. Penilaian Small Group Discussion (SGD)  
b. Penilaian blok melalui ujian minitest dan akhir.  
c. Penilaian praktikum 
d. Penilaian Keluaga Binaan Kesehatan 
e. Penilaian Keterampilan Klinik Dasar melalui ujian OSCE (Objective Structured Clinical 

Examination) 
f. Penilaian non blok melalui UTS dan UAS 
g. Penilaian attitude 

 
 

 
No. Jenis Penilaian 

 PRASYARAT UJIAN FINAL BLOK 
1 Ujian Praktikum 
2 Penilaian Keluarga Binaan Kesehatan 

BLOK 
1.  Ujian SGD 
2.  Ujian Minitest/Tengah Blok 
3.  Ujian Akhir Blok  
4.  Nilai Attitude 

KKD 
1.  OSCE 

NON BLOK 
1. Nilai Tatap Muka 
2. Nilai Tugas Terstruktur 
3. Nilai Tugas Mandiri 
4. Nilai Attitude 

Tabel 4. Bobot Penilaian 
 

1. Penilaian Blok 
Penilaian Blok meliputi: 

� Small Group Discussion (SGD) 



Penilaian SGD dilakukan oleh tutor pada akhir  pelaksanaan pertemuan SGD kedua. 
Penilaian dilakukan melalui ujian Essay/MEQ.  
 
Nilai ujian SGD akan diberi bobot tersendiri berdasarkan rerata nilai dan dikelompokkan 
dalam bobot Blok sebesar 20%. 

� Ujian Minitest/Tengah Blok 
i. Ujian Minitest merupakan Ujian Tengah Blok. 

ii. Bentuk ujian Minitest adalah Multiple Choice Question (MCQ) 
iii. Nilai ujian Minitest merupakan komponen nilai blok sebesar 30%. 

 
� Ujian Akhir Blok 

i. Ujian Akhir dilaksanakan secara terjadwal sesuai dengan jadwal ujian di akhir 
minggu blok 

ii. Ujian Akhir dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan proses belajar 
mengajar pada blok  sesuai dengan sasaran pembelajaran penunjang  blok  
yang dimaksud. 

iii. Bentuk Ujian Akhir adalah Multiple Choice Question (MCQ)  
iv. Nilai Ujian Akhir merupakan komponen nilai blok sebesar 40%. 

 
� Penilaian praktikum 

a. Penilaian praktikum dilakukan secara formatif untuk mengevaluasi praktikum 
pada blok berjalan.  

b. Nilai praktikum didapat dari hasil akumulasi nilai pretest (20%), tugas (20%), 
ujian (50%), attitude (10%). 

c. Nilai praktikum merupakan prasyarat untuk mengikuti ujian akhir blok. 
d. Mahasiswa wajib memperoleh nilai praktikum yaitu �  C untuk dapat mengikuti 

ujian akhir blok. 
e. Bagi mahasiswa yang tidak lulus praktikum (nilai < C), wajib untuk mengikuti 

ujian remedial praktikum. 
f. Bagi mahasiswa yang masih tidak lulus praktikum sesudah mengikuti ujian 

remedial praktikum, wajib mengajukan inhal remediasi praktikum dan inhal 
ujian praktikum. Setelah lulus praktikum, maka mahasiswa wajib mengikuti 
inhal ujian blok. 

g. Peraturan inhal akan dijelaskan berikutnya pada poin Inhal. 
 

� Penilaian Keluarga Binaan Kesehatan 
a. Penilaian Keluarga Binaan Kesehatan dilakukan secara formatif sebagai 

prasyarat untuk mengikuti ujian akhir blok. 
b. Penilaian Keluarga Binaan Kesehatan berupa penilaian portofolio, buku 

kesehatan keluarga, dokumen kegiatan seperti video, dan responsi. 
c. Mahasiswa wajib memperoleh nilai keluarga binaan kesehatan yaitu � C untuk 

dapat mengikuti ujian akhir blok. 
 

� Penilaian Attitude 
a. Penilaian attitude dilakukan pada saat proses SGD dalam bentuk lembar pengamatan 

perilaku mahasiswa. 



b. Penilaian attitude saat proses SGD dinilai secara sumatif dan menjadi bobot nilai blok 
sebesar 10%. 

 
 
 
 
2. Penilaian KKD 

Penilaian KKD dilaksanakan melalui ujian OSCE 
a. OSCE dilaksanakan secara terjadwal pada akhir semester 
b. Nilai OSCE digunakan untuk menetapkan kelulusan mahasiswa dalam penilaian 

KKD 
 

KEGIATAN KETERANGAN 

OSCE Nilai semester KKD 
 

Tabel 5. Tujuan Penilaian KKD  
 
 

3. Penilaian Non Blok 
Penilaian non blok meliputi: 

a. Penilaian Tatap Muka 
Penilaian tatap muka didapat melalui proses pembelajaran yang dilakukan dosen dengan 
menggunakan/mendesain metode pembelajaran yang akan dilakukan pada tiap pertemuan 
tatap muka yaitu dengan pilihan dari jenis metode Student Centred Learning (SCL). 
Penilaian tatap muka menjadi nilai non blok sebesar 30%, terdiri dari kehadiran 
(20%), evaluasi mid/tengah semester (40%), dan evaluasi akhir semester (40%). 
 
� Kehadiran 

Kehadiran dengan bobot 20% artinya mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan tatap 
muka minimal 11 kali kehadiran dan maksimal 14 kali kehadiran maka diberi bobot 20. 
Apabila kehadiran mahasiswa dibawah 10, maka bobotnya diberi dengan cara jumlah 
kehadiran dibagi kehadiran maksimal dikali 100%. 

 
� Ujian Tengah Semester (UTS): 

i. UTS dilaksanakan satu kali dalam satu semester secara terjadwal sesuai 
dengan kalender akademik. 

ii. UTS dapat dilakukan apabila perkuliahan tatap muka telah dilaksanakan dalam 
7 kali pertemuan. 

iii. UTS dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan proses belajar 
mengajar pada mata kuliah non blok sesuai dengan sasaran pembelajaran 
penunjang sampai tengah semester. 
 

� Ujian Akhir Semester (UAS): 



i. UAS dilaksanakan satu kali dalam satu semester secara terjadwal sesuai 
dengan kalender akademik. 

ii. UAS dimaksudkan untuk mengukur tingkat pencapaian proses belajar 
mengajar pada mata kuliah non blok sesuai dengan sasaran pembelajaran 
penunjang yang ditetapkan sampai akhir semester. 
 

b. Penilaian Tugas Terstruktur 
Penugasan terstruktur menjadi bagian nilai non blok sebesar 30%, meliputi: 
a).Materi Report/MR (20%) , b).Tugas Report/TR (20%), c).Jurnal Report/JR (30%), 
d)Mini Research/MnR (30%). 
 

c. Penilaian Tugas Mandiri 
Penugasan tugas mandiri menjadi bagian nilai non blok sebesar 30%, meliputi: 
a).Materi Report/MR (60%), b).Tugas Report/TR (40%) 
 

d. Penilaian Attitude 
a.        Penilaian attitude pada mata kuliah non blok (kecuali KKD) dilakukan pada saat 

perkuliahan tatap muka dan menjadi bagian pembobotan nilai non blok (kecuali KKD) 
sebesar 10%. 

b. Penilaian attitude terdiri dari aspek berikut: a).Kedisiplinan. b).Penampilan. 
c).Kesantunan. d).Kemampuan bekerjasama. e).Kemampuan berkomunikasi. 
f).Komitmen. g).Keteladanan. h).Semangat. i).Empati. j).Tanggungjawab. 
 

 
Jenis Ujian Waktu Soal Bentuk Ujian 

Prasyarat ujian final blok 

Praktikum  Akhir praktikum Sesuai dengan 
topik praktikum 

Spot test atau ujian 
tulis 

Keluarga Binaan 
Kesehatan Akhir kegiatan  Sesuai topik 

kegiatan 
Portofolio, dokumen 
kegiatan dan responsi 

Blok 

SGD Pertemuan SGD ke II Sesuai dengan 
topik SGD Essay 

Minitest/ujian 
tengah blok  Tengah blok 

Sesuai dengan 
topik 
pembelajaran 

MCQ 

Final/ujian akhir 
blok Akhir blok  

Sesuai dengan 
topik 
pembelajaran 

MCQ 

KKD 

OSCE Akhir semester 
Soal kasus 
integrasi KKD dari 
tiap blok  

Praktik ketrampilan 
klinis 

NON BLOK  

UTS Tengah semester 
Sesuai materi 
sampai tengah 
semester 

Tertulis  

UAS Akhir semester 
Sesuai materi 
sampai akhir 
semester 

Tertulis  



Tabel 6. Jenis dan Pelaksanaan Ujian  
 
3. Pelaksanaan ujian  
Syarat mengikuti  
 Ujian Akhir Blok: 

1. Menghadiri perkuliahan dan pleno pakar minimal 75% dari setiap kegiatan yang 
terjadwal pada blok di  semester berjalan. 

2. Mengikuti seluruh kegiatan praktikum pada blok berjalan dan lulus ujian praktikum 
3. Mengikuti seluruh kegiatan Keluarga Binaan Kesehatan pada blok berjalan dan lulus 

ujian kegiatan Keluarga Binaan Kesehatan. 
4. Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan tersebut tidak diperkenankan mengikuti 

ujian dan akan mendapat nilai NA. 
5. Mahasiswa dengan nilai NA diwajibkan untuk mengulang kegiatan blok di semester 

reguler berikutnya. 
 

Ujian OSCE: 
1. Harus mengikuti seluruh kegiatan KKD yang terjadwal pada semester berjalan. 
2. Apabila mahasiswa tidak mengikuti kegiatan KKD karena alasan yang dibenarkan, 

maka harus mengganti kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
 

Ujian Praktikum: 
1. Harus mengikuti seluruh kegiatan praktikum yang terjadwal pada blok berjalan. 
2. Apabila mahasiswa tidak mengikuti kegiatan praktikum karena alasan yang 

dibenarkan, maka harus mengganti kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan 
yang berlaku 

 
Ujian non blok atau mata ajar : 

1. Menghadiri perkuliahan minimal 75% dari setiap kegiatan yang terjadwal pada 
semester berjalan. 

2. Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan tersebut tidak diperkenankan mengikuti 
ujian dan akan mendapat nilai NA. 

3. Mahasiswa dengan nilai NA disarankan untuk mengulang kegiatan non blok di 
semester reguler berikutnya. 

 
Ujian susulan/inhal ujian 

 
1. Ujian minitest/tengah blok :  

Mahasiswa yang tidak hadir di ujian minitest dengan alasan yang dibenarkan dapat 
mengikuti ujian susulan/inhal ujian sebelum Ujian Final berlangsung. 

2. Ujian final/akhir blok :  
Mahasiswa yang tidak hadir di Ujian final dengan alasan yang dibenarkan dapat 
mengikuti ujian susulan/inhal ujian sebelum blok yang bersangkutan berakhir. 

3. Ujian remedial tidak akan diadakan ujian susulan/inhal ujian 
4. Ujian susulan akan dikenakan biaya sesuai dengan peraturan Fakultas 

 



 
4. Syarat Lulus ujian 

 
A. Batas lulus hasil pendidikan mahasiswa ditentukan berdasarkan PAP (Patokan Acuan 

Penilaian). 
B. Mahasiswa dinyatakan lulus mata kuliah blok/non blok  jika skor nilai akhir blok  

memperoleh skor dengan nilai mutu C. 
C. Mahasiswa yang mendapat nilai D dan E untuk setiap mata kuliah blok/non blok  diwajibkan 

mengikuti ujian remedial pada akhir semester berjalan. 
D. Mahasiswa yang masih memiliki nilai D dan E setelah mengikuti remedial, diwajibkan 

mengulang mata kuliah blok/non blok  terkait dengan menambah semester perkuliahan. 
E. Nilai ujian KKD (OSCE) dinyatakan lulus bila memperoleh nilai A. Mahasiswa yang tidak 

mencapai nilai tersebut wajib mengikuti remedial untuk mencapai nilai lulus atau A. 
 

5. Peraturan ujian  

 Peraturan mengikuti ujian minitest/ akhir blok/ non blok/ remedial : 
1. Mahasiswa wajib hadir  tepat waktu.  
2. Mahasiswa yang terlambat hadir lebih dari setengah jam wajib melapor ke bagian 

Assesment. Mahasiswa akan diizinkan mengikuti ujian bila alasan keterlambatan dapat 
dibenarkan dengan bukti surat izin yang dikeluarkan bagian Assesment dan tidak akan 
diberikan perpanjangan waktu. 

3. Mahasiswa wajib membawa tanda pengenal mahasiswa (badge nama) 
4. Mahasiswa wajib mengisi lengkap nama, NPM, tanda tangan di lembar jawaban dan 

lembar soal, serta mengumpulkannya pada saat yang ditentukan. 
5. Peserta ujian hanya diperkenankan membawa alat tulis, kalkulator (bila diijinkan pada 

mata kuliah tersebut). Tas, kotak pensil, dan barang-barang lain yang tidak berhubungan 
dengan mata kuliah yang diujikan, harus dikumpulkan di depan sesuai instruksi 
pengawas ujian. Handphone dan alat komunikasi yang lain wajib dinonaktifkan dan 
dimasukkan dalam tas. 

6. Peserta ujian dapat mulai mengerjakan soal ujian setelah diijinkan oleh pengawas. 
7. Pada saat ujian berlangsung, mahasiswa tidak diperbolehkan bertanya kecuali kepada 

pengawas ujian. 
8. Peserta ujian tidak diperkenankan melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, antara 

lain: 
a. Bekerjasama dengan sesama peserta ujian baik secara tertulis atau lisan  
b. Menyontek dari buku catatan / buku literatur, catatan yarg telah dipersiapkan 

sebelumnya kecuali untuk ujian open book 
c. Menggangu peserta ujian yang lain 
d. Meninggalkan ruang ujian kecuali atas ijin dari pengawas  
e. Pinjam meminjam alat tulis, kalkulator maupun alat penghapus  
f. Berbuat gaduh dan atau merokok  
g. Berpindah tempat duduk kecuali atas izin dari pengawas ujian 

 
9. Peserta ujian yang melakukan kecurangan akan ditindak oleh pengawas ujian 

 
 
 



 
6. Remedial  
 
a. Ujian Remedial 

Ujian remedial adalah ujian perbaikan yang dilaksanakan pada akhir semester untuk mahasiswa 
yang tidak lulus evaluasi pembelajaran dan hanya berlaku satu kali ujian remedial pada tiap-tiap 
ujian. 
 
Ujian remedial terdiri atas ujian remedial mata kuliah blok/non blok dan remedial OSCE. 
 
1. Ujian remedial mata kuliah blok/non blok   

1. Dapat diikuti oleh mahasiswa yang masih mempunyai  nilai < B untuk setiap 
mata kuliah blok/non blok. 

2. Bentuk ujian remedial blok adalah MCQ/essay dengan jumlah soal 90 soal. 
3. Mahasiswa wajib mengikuti proses remediasi sebelum mengikuti ujian remedial. 

Jadwal remediasi akan diatur oleh fakultas. 
4. Nilai ujian remedial akan menggantikan nilai ujian minitest dan final blok atau 

nilai mata kuliah non blok yang terkait. 
5. Nilai ujian yang diambil adalah nilai tertinggi dengan ketentuan nilai maksimal 

yang diperoleh melalui ujian remedial adalah B dan akan dicantumkan pada 
KHS remedial. 
 

2. Ujian remedial OSCE 
1. Remedial OSCE adalah ujian perbaikan nilai OSCE yang wajib diikuti oleh 

mahasiswa yang tidak lulus OSCE dengan nilai >25 
2. Remedial OSCE diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 
3. Mahasiwa yang masih memiliki skor nilai dibawah nilai mutu A untuk KKD 

yang diujikan setelah mengikuti remedial OSCE diwajibkan mengikuti ujian 
OSCE pada tahun berikutnya. 
 

 
7. Ujian Komprehensif 

 
a. Ujian komprehensif merupakan ujian praktek studi Islam Kemuhammadiyahan. Ujian 

dilakukan setelah mahasiswa menyelesaikan masa studi. Ketentuan mengenai ujian 
komprehensif diatur oleh Fakultas. 

b. Ujian Komprehensif OSCE merupakan ujian praktek keterampilan klinik dasar yang 
dilakukan diakhir semester 7/8. Ketentuan mengenai uji komprehensif OSCE diatur oleh 
Fakultas. 

 
E. Skripsi 

 
Peraturan penyusunan skripsi mahasiswa, mulai dari proposal hingga sidang akhir diatur dalam 
pedoman skripsi. 
 
 
 
 
 



 
F. INDEKS PRESTASI 
 
Perhitungan indeks prestasi kumulatif atau IPK pada sistem Kurikulum Berbasis Kompetensi 
(KBK) hampir sama dengan perhitungan pada sistem kurikulum konvensional yaitu dengan 
menggunakan rumus : 
 

IPK (Blok) = 
 �(sks blok x bobot nilai blok)  

 � sks blok yang diambil  
 

 
G. INHAL 
 

1. Inhal adalah kegiatan susulan bagi mahasiswa yang tidak hadir kegiatan 
praktikum/KKD/ujian atau bagi mahasiswa yang tidak lulus ujian praktikum sebagai 
prasyarat mengikuti ujian akhir blok. Prosedur ini berlaku di lingkungan Fakultas 
Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Prosedur ini mencakup 
pendaftaran mahasiswa inhal sampai dengan mahasiswa melakukan evaluasi. 

 
2. Prosedur ini ditetapkan agar pelaksanaan inhal praktikum/keterampilan klinik dasar/ujian 

susulan di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berjalan 
secara efektif dan efisien. 
 
 

3. Alasan ketidakhadiran mahasiswa yang dibenarkan  untuk mengikuti proses inhal adalah : 
a. Sakit (dengan melampirkan surat keterangan sakit oleh dokter yang telah disahkan). 
b. Terkena musibah (bencana alam, meninggal/sakit keras pada kerabat dekat seperti 

orang tua, kakek, nenek, dan saudara kandung) dengan melampirkan surat 
keterangan). 

c. Mendapat tugas dari fakultas atau universitas (dengan melampirkan surat 
keterangan). 

d. Alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan (yang telah diajukan dan mendapat 
persetujuan sebelumnya oleh Ketua/Sekretaris Prodi. 
 

4. Untuk inhal karena alasan poin 3a dan 3b, mahasiswa wajib membuat surat permohonan 
inhal disertai dengan surat keterangan, selambat-lambatnya 2 hari setelah mahasiswa aktif 
kegiatan belajar mengajar kembali. 
 

5. Untuk inhal karena alasan poin 3c dan 3d, maka mahasiswa wajib melapor selambat-
lambat-lambatnya 6 hari kerja sejak kegiatan yang tidak dihadiri. 

 
6. Mahasiswa yang tidak hadir karena alasan terlambat/dikeluarkan dari kegiatan belajar 

mengajar diperbolehkan untuk mengikuti inhal dengan mengajukan permohonan inhal 
paling lambat 1 hari dari kegiatan berlangsung, dan hanya diperbolehkan satu kali dalam 
tiap semester. 
 



7. Bagi mahasiswa yang tidak lulus ujian remedial praktikum maka diperbolehkan untuk 
mengikuti inhal praktikum dan inhal ujian praktikum. Kemudian, bagi mahasiswa yang 
sudah lulus ujian inhal praktikum, maka wajib inhal ujian final blok. 
 

8. Mahasiswa yang masih gagal ujian praktikum setelah mengikuti inhal maka tidak dapat 
mengikuti inhal ujian final blok dan wajib mengulang di blok semester berikutnya. 
 

9. Kegiatan pendidikan yang ditinggalkan diganti dengan kegiatan yang sama pada waktu 
yang akan diatur oleh Program studi. Apabila mahasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan 
tersebut di atas, kehadirannya dianggap tidak memenuhi syarat. 

 
Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Susulan & Jadwal Pelaksanaan dan  Pembiayaan 
 
Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: 

1. Mahasiswa mendaftarkan diri untuk kegiatan inhal di biro administrasi FK UMSU. 
2. Dokumen pendaftaran inhal berupa surat permohonan inhal dan surat keterangan 

berhalangan hadir. 
3. Mahasiswa yang diizinkan inhal wajib membayar biaya inhal ke bagian keuangan dan 

menerima kuitansi pembayaran inhal. 
4. Mahasiswa wajib melapor kembali ke biro administrasi dengan membawa kuitansi 

pembayaran untuk penjadwalan inhal. 
5. Penjadwalan kegiatan dilakukan pada minggu sebelum ujian praktikum/ KKD dengan 

merekapitulasi ketidakhadiran mahasiswa dan mengagendakan kegiatan susulan sekaligus 
untuk beberapa mahasiswa. 

6. Biaya kegiatan akan diatur sesuai dengan keputusan pimpinan fakultas / pimpinan UMSU 
 

H. MASA STUDI  
 

1. Masa studi untuk program pendidikan sarjana adalah 8 semester (4  tahun) 
2. Masa studi untuk program pendidikan profesi adalah 84 minggu 

 
 

I. EVALUASI PENENTUAN KEBERHASILAN STUDI 
1) Nilai mahasiswa akan dievaluasi pada setiap akhir semester 
2) Batas nilai kelulusan minimal pada akhir semester II, IV dan VI dengan Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK) 2.00. 
3) Mahasiswa yang tidak memenuhi kelulusan minimal pada akhir semester II, IV dan VI 

tidak boleh naik semester dan wajib memperbaiki nilai dengan mengikuti kegiatan 
akademik reguler yang berjalan. 

 
J. EVALUASI  PENENTUAN PUTUS STUDI ( DROP OUT )  
(1) Mahasiswa baru yang tidak mengikuti kegiatan akademik pada semester I tanpa alasan yang 

sah dinyatakan putus studi. 
(2) Mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan akademik dua semester berturut-turut tanpa alasan 

yang sah diwajibkan mengundurkan diri atau dinyatakan putus studi. 
(3) Mahasiswa yang tidak memenuhi kelulusan IPK minimal setelah turun kelas 1 kali maka akan 

dinyatakan putus studi 
(4) Telah melampaui batas lama studi 2n untuk program sarjana kedokteran 



No. Semester Minimal SKS yang lulus IPK minimal 
1. II 20 2.00 

2. IV 40 2.00 

3. VI 60 2.00 
Tabel 7. Kelulusan minimal pada akhir semester II, IV, dan VI 

 

J. YUDISIUM  
 

1. Universitas melaksanakan yudisium untuk menyatakan selesainya studi mahasiswa. 
2. Tanggal yudisium merupakan tanggal kelulusan mahasiswa tersebut dan dicantumkan dalam 

ijazahnya. 
3. Mahasiswa yang berhak memperoleh gelar sarjana kedokteran harus memenuhi persyaratan 

berikut: 
�� Telah menyelesaikan seluruh beban studi dengan IP kumulatif ≥ 2.75; 
�� Telah lulus ujian Karya Tulis Ilmiah (KTI) dengan nilai minimal B; 
�� Lulus seluruh (100%) blok  dan non blok 
�� Telah lulus ujian komprehensif UMSU.  
�� Telah lulus OSCE dan OSCE Komprehensif 
�� Telah lulus ujian TOEFL dengan nilai 500 

 
4. Predikat yudisium tahap program Sarjana Kedokteran (S1) dan tahap profesi dokter adalah: 

A. Memuaskan : IPK 2.00 – 2.99 
B. Sangat memuaskan : IPK 3.00 – 3.50 
C. Dengan pujian (summa cum 

laude) 
: IPK 3.51 – 4.00 

5. Predikat summa cum laude bagi program S1 diberikan kepada lulusan yang menyelesaikan 
studi selama-lamanya 8 (delapan) semester dan tidak pernah mendapat nilai di bawah C.  

6. Apabila IPK mahasiswa 3.51 – 4.00 namun tidak memenuhi persyaratan 5 maka yang 
bersangkutan mendapat predikat “Sangat Memuaskan”. 

7. Mahasiswa yang telah menyandang gelar sarjana kedokteran, diperkenankan mengikuti 
kepaniteraan klinik senior dengan syarat : 

a. Mendaftarkan diri untuk mengikuti Kepaniteraan Klinik pada bagian administrasi 
program pendidikan profesi dokter dengan melengkapi persyaratan yang telah 
ditetapkan 

b. Bersedia mengikuti semua kegiatan Kepaniteraan Klinik yang sudah ditentukan. 
 

 

 

 

 

 

 

 



K. DOSEN PEMBIMBING 
 
Dalam rangka memperlancar proses belajar mengajar dalam kaitannya dengan kegiatan akademik, 
Fakultas menyediakan dosen pembimbing untuk tiap mahasiswa dengan tugas sebagai berikut : 

1. Memberikan petunjuk kepada mahasiswa tentang sistem pendidikan yang akan ditempuh 
termasuk ciri khas lulusan FK UMSU yang Islami dan berorientasi komunitas. 

2. Membantu mahasiswa dalam menggali dan mengidentifikasi minat, bakat dan kemampuan 
akademiknya serta membantu mengembangkan sikap kebiasaan belajar yang baik. 

3. Memeriksa kelengkapan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk 
mengikuti program pendidikan dalam semester yang sedang berlangsung, misalnya 
kelengkapan penyusunan Kartu Rencana Studi (KRS) 

4. Mengevaluasi pencapaian hasil studi dan indeks prestasi (IP) semester mahasiswa pada 
akhir semester dan pada akhir program pendidikan. 

5. Mengevaluasi setoran hafalan Al-Qur’ an dan ceramah agama pada setiap mahasiswa 
bimbingannya. 

6. Mengikuti perkembangan studi mahasiswa agar dapat diketaui sedini mungkin hambatan-
hambatan studi dan memberikan konsultasi kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan 
dalam menyelesaikan studi 

7. Memberikan motivasi kepada mahasiswa yang menyandang keterbatasan atau kendala 
akademik dalam menemukan pemecahan masalah, mengevaluasi dan mengingatkan 
mahasiswa yang memperoleh pencapaian hasil studi dan IP semester relative rendah 

8. Mengidentifikasi masalah-masalah akademik dan non akademik mahasiswa yang 
prestasinya kurang atau rendah, tidak berubah bahkan menurun, memberikan kesempatan 
kepada mahasiswa membicarakan masalah-masalah yang dialaminya khususnya yang 
berkaitan dengan pendidikannya. 

9. Memberikan pengulangan visi dan misi untuk dipahami mahasiswa, dan menjelaskan tugas 
mahasiswa dalam membantu pencapaian visi misi yakni mahasiswa dihimbau memiliki 
semangat belajar, meneliti, dan mengabdi pada masyarakat, senantiasa berpikir global, 
berlandaskan nilai islam dalam sikap (ahlak), wawasan, dan tindakan , serta selalu 
mengedepankan kedokteran berorientasi komunitas untuk menangani masalah kesehatan  

 
 
 
 
 
 
 
 


